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COMUNICADO 
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Assunto: Orientações para Trabalho Presencial  
 

Prezados Servidores, 
 
Para a preservação de sua saúde, de seus colegas e familiares, compartilhamos orientações 
a serem seguidas durante a pandemia do Coronavírus COVID-19: 
 

· Utilizar máscara durante todo o período de trabalho, retirando-a apenas para se 

alimentar, bem como durante todo o trajeto de casa até o trabalho; 

· Manter distância de, no mínimo, 1,5 m dos colegas de trabalho; 

· Manter o ambiente sempre ventilado, com janelas e portas abertas, evitando tocar em 

maçanetas e fechaduras; 

· Lave bem as mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, utilize o álcool em gel 70% 

sempre ao chegar no trabalho, tossir ou espirrar, utilizar o banheiro, manusear alimentos, 

lixo ou objetos de trabalho compartilhados e sempre que tocar em dinheiro ou superfícies 

de uso comum; assim como antes e após a colocação da máscara;  

· Evite levar a mão ao rosto, especialmente ao nariz, boca e olhos; 

· Em caso de qualquer sintoma de gripe (febre, coriza, dor de garganta, tosse, etc), avise o 

seu gestor e não vá à Escola ou Diretoria de Ensino; 

· Não cumprimente com beijos, abraços ou aperto de mão; 

· Ao chegar em casa, na entrada, retire as roupas e calçados e coloque-os para lavar em 

seguida. 



Caso você teste positivo para Covid19: 

  

· Fique isolado por 14 dias, até mesmo dentro de sua residência; 

· Fique atento aos sintomas e procure o posto de saúde em caso de desconforto 

respiratório; 

· Tome os remédios, conforme orientação médica; 

· Faça um novo teste, após os 14 dias de isolamento social, antes de retornar às suas 

atividades normais; 

· Todos aqueles que moram com você devem utilizar a máscara também dentro de casa. 

 

Caso apresente os sintomas e ainda não tenha realizado o teste: 

 

Procure um posto de saúde ou laboratório próximo e faça o teste, imediatamente. Até que 

o resultado fique pronto, mantenha a mesmas orientações para quem testou positivo. 

  

Para os servidores que necessitam fazer o teste, informamos que o laboratório BIOFAST 

divulgou que está realizando, gratuitamente, exames de Teste Rápido de Covid-19 para os 

conveniados do IAMSPE. 

  

Para isso, o servidor precisa apresentar a carteirinha em alguma das unidades de 

atendimento. Veja a unidade mais perto de você, clicando 

aqui:  https://biofast.com.br/unidades/ 

  

Não é necessário agendamento prévio e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-

feira das 7:00 às 12:00 hs e aos sábados até às 11:00 hs. 

  

Para quem não possui a carteirinha basta acessar o site do IAMSPE e confeccionar a 

"carteira digital" de conveniado com o número de matrícula. Para orientação, clique no 

link  http://www.iamspe.sp.gov.br/espaco-do-usuario/cadastro/cartao-de-identificacao-

iamspe/ 
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Lilian Augusta Brigitte  
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