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Apresentação
A Gerência de Qualidade de Vida expõe as
orientações para o Novo Normal baseado nas
recomendações da OMS, Ministério da Saúde, Anvisa
e Decreto 40.304, de 12 de junho de 2020. A
responsabilidade pelo cumprimento dessas
recomendações é de todos que compõe direta ou
indiretamente o Tribunal de Justiça da Paraíba. E
disponibiliza na intranet do site
https://www.tjpb.jus.br/vida-e-saude, todas as
orientações sobre o COVID-19 e sobre os programas
da Gerência de Qualidade de Vida para apoiar os
servidores.

Evite usar adornos pessoais (colares, pulseiras,
anéis, relógios, brincos, mais de uma bolsa ou
mochila entre outros).
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Atente para portar o menor número de objetos
possíveis consigo.

ÇA

Utilize máscaras de tecido para sair de casa.

Se possível, tenha consigo álcool 70% em gel de
forma individualizada, lenços de papel (para o
caso de necessitar espirrar ou tossir ou para
tocar em objetos de uso comum, como
maçanetas) e saquinhos de lixo (para depositar
esses lenços dentro, antes de jogar na lixeira),
máscaras reservas e saquinho que sirva de
guarda em caso de troca da máscara.
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Não vá trabalhar caso esteja apresentando
algum sintoma gripal ou de infecção
respiratória.(febre, tosse, dor de garganta,
diﬁculdade para respirar), ou se algum
coabitante esteja, ou ainda se estiver tido
contato com algum colega de trabalho que
esteja suspeito ou conﬁrmado de COVID-19.
Dê conhecimento ao chefe imediato e envie
requerimento com atestado médico anexo, por
qualquer meio eletrônico para a GEVID.

EB

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

SD

E AS RE
OBR
GR
SS
I
A
A

Gerência de Qualidade de Vida

TJ-PB

Manter cabelos presos e indumentárias de fácil
limpeza, o que favorecerá no retorno ao
ambiente familiar.
Ao chegar ao local de trabalho, mantenha o
distanciamento social, evitando contato (aperto
de mão e abraços).
Dê preferência ao uso de escadas.

Prefira sapatos fechados para trabalhar.
O uso dos elevadores deve ser individual ou com
30% de sua capacidade. Evite encostar-se nas paredes da
cabine. Sempre que possível, utilize lenço de
papel para chamar o elevador e acionar os
botões, realizando higiene das mãos logo em seguida.
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Haverá um único acesso para entrada e outro para saída.
Ao chegar na portaria deverá limpar seus pés em tapete sanitizante ou similar.
A temperatura corporal deverá ser veriﬁcada, pessoas com a temperatura igual
ou superior a 37,5 ºC, não deverão entrar no prédio. Essas vão receber
documento com a ocorrência, e receberá orientações para procurar atendimento
médico, data e assinatura do responsável pela vigilância.
Passe álcool em gel nas suas mãos.

Para o atendimento ao públicio.Mantenha cartaz
(https://www.tjpb.jus.br/vida-e-saude) visível com a orientação
de se manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as
pessoas, respeitando a marcação do piso.
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Os protetores faciais são de uso individual, devendo, após o uso
serem desinfectados com água, sabão e alcóol a 70%.

ÇA

Está suspenso o serviço de lanchonete até ulterior deliberação.
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Não deve haver aglomeração de pessoas nos corredores.

EB

As reuniões deverão ser realizadas prioritariamente por
teleconferência. E quando presenciais não mais que 5 pessoas
respeitadas o distanciamento e a lotação máxima por m². Para
ambientes ventilados 1 pessoa a cada 5 m². Para ambientes
conﬁnados 1 pessoa a cada 7 m².
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As mesas de trabalho, quando possível, devem
manter a distância de 1,5 entre si. Sendo uma
pessoa a cada 5 m² para os locais ventilados e os
locais conﬁnados 1 pessoa para cada 7 m².
Retire todos os objetos desnecessários de cima
das mesas e balcões (material de escritório,
objetos que não serão utilizados de imediato
dentre outros). Mantenha-os em gavetas ou
armários para evitar possível contaminação
cruzada.

TJ-PB
Usar a ventilação natural nos locais de trabalho, abrindo janelas e
portas para melhor circulação do ar, quando possível. Em caso de uso
de sistema de climatização de ar, garantir a não reutilização do ar,
programando-se a sua renovação constante. Nos locais sem renovação
de ar, especialmente com aparelhos do tipo split, além da limpeza
periódicas dos ﬁltros, é aconselhável manter portas e janelas abertas.

Realize limpeza regular das superfícies com álcool a 70%
onde exerce suas atividades.

Evite compartilhar objetos e material de
escritório (canetas, grampeadores, pranchetas,
etc.), bem como talheres, copos e pratos ao
utilizar a copa.
1,5m

C

A higienização do teclado, mouse, telefone e outros
equipamentos eletrônicos deve ser feito com álcool
isopropólico ou outro indicado pela Ditec, lenço ou papel
toalha. Os periféricos devem estar desconectados. Higienizar
no início e no ﬁnal, ou sempre que precisar ausentar-se do
posto de trabalho temporariamente
Os chamados de assistência em TI devem ser atendidos
prioritariamente via remoto.O servidor deve higienizar o
equipamento para o proﬁssional de TI prestar assistência. O
proﬁssional de TI após ter prestado o serviço deverá
higienizar o equipamento.
Utilize máscaras e protetor facial durante todo o período de
permanência na unidade de trabalho para atendimento ao
público, bem como, realizar a higienização das mãos com
água e sabão e/ou álcool em gel.
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ÇA

Para os motoristas sempre higienizar volantes e maçanetas.
E, priorizar a ventilação natural. Caso utilize o ar
condicionado não utilizar a recirculação de ar.
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Os Oﬁciais de Justiça devem utilizar máscara e protetor facial
durante a diligência e no trajeto.Manter a distância mínima de
preferência de outras pessoas de 1,5m. Devendo considerar 1
pessoa a cada 5m² em ambientes com ventilação e 7m² em locais
conﬁnados. Evite passar as mãos na boca, olhos, nariz e no rosto.
E higienize os objetos pessoais como celulares, canetas e protetor
facial.
Para qualquer atendimento presencial de qualquer equipe de
qualquer setor manter a distância de 1,5 de outras pessoas, sempre
considerando 1 pessoa a cada 5m² em espaço com ventilação
ambiente e 7m² em locais conﬁnados. Utilizando máscara e protetor
facial e realizar a higienização das mãos com álcool em gel e/ou
água e sabão. Os atendimentos devem ser agendados previamente
com dia e hora para evitar aglomerações. Os locais de atendimento
devem ser higienizados entre um atendimento e outro. Restrigindo
acompanhantes no atendimento, salvo se for imprescindível a
presença.
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Manter a higiene do balcão com álcool e papel toalha, antes e
após o atendimento. E orientar o público aguardar pelo
atendimento em local afastado do balcão.

EB

O deslocamento de documento físico poderá ser feito nos
casos estritamente necessários. Nos casos de
locomoção/deslocamento e manuseio de documentos e
processos físicos, acondicioná-los em embalagens plásticas
para facilitar a limpeza com álcool 70% na superfície. Para
manipulação, recomenda-se, o uso além da máscara,
protetor facial e luvas( optativo), reservar um local especíﬁco(
mesa/ balcão), devidamente higienizado com álcool 70% para
armazenamento e manuseio dos processos.

SD

No caso das sessões presenciais da Câmara e do Plenário
deverá ser restrito as pessoas envolvidas no processo,
priorizando o atendimento a idosos e pessoas com
deﬁciência, nesses casos podendo entrar
acompanhantes.Todos os partcipantes da sessão devem estar
com máscaras. E não deve ser realizada sessão com as
pessoas que apresentarem sintomas respiratórios.
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Para o setor de saúde as consultas deverão ser agendadas com
hora marcada e sem ﬁla de espera, salvo situações de urgência e
emergência. Deverão ser agendadas pelo número 3216-1672 ou
99144-0048. Os atendimentos poderão ser prestados com a
utilização dos meios tecnológicos de comunicação( chamada de
vídeo pelo whatsapp). Poderão ser emitidos atestados e receitas
eletrônicas, conforme regulamentação do Conselho Federal de
Medicina, tendo validade com assinatura eletrônica dos médicos.

A distância mínima de 2 metros no setor de saúde( GEVID) na
sala de espera e não deve ter objetos que possam ser
compartilhados, como livros e revistas.
O local de trabalho para o caso conﬁrmado para o COVID-19
deverá ser interditado para sanitização.

RAÇÕES G
IDE
ER

NS
O

C

Higienize as mãos após tossir ou espirrar.

ÇA

Cubra boca ou nariz quando tossir ou espirrar
colocando o cotovelo ou usando lenços de papel
descartáveis.
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Evite tocar o rosto , mais especiﬁcamente as
mucosas da boca, nariz e olhos.
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Antes de sentar em sua estação de trabalho,
realize a lavagem das mãos com água e sabão.

SD

Ao manusear objetos de uso comum como
maçanetas, interruptores de energia, botões da
impressora, se possível, utilize lenço de papel ou
papel toalha e higienize as mãos em seguida.
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ERROS E ACERTOS AO USAR A MÁSCARA:

LAVAGEM DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO:

Molhe as mãos

Aplique sabão

Costas das mãos

Seque as mãos

Palmas

Polegares

Entre os dedos

Pulso

Feche a torneira
sem tocar

Unhas

Enxágue

Mãos limpas
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UTILIZAÇÃO DA MÁSCARA:
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Evite tocar o rosto, mais especiﬁcamente as
mucosas da boca, nariz e olhos.
Cobrir boca ou nariz quando tossir ou espirrar
colocando o cotovelo ou usando lenços de papel
descartáveis. Higienize de imediato as mãos
após tossir ou espirrar.
Use máscaras descartáveis ou caseiras
Certifique-se da correta colocação e enquanto
estiver em uso evite tocar na máscara.
Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da
parte traseira, evitando de tocar na parte da
frente, e lave as mãos em seguida.
Lembre-se que utilizará mais de uma máscara
durante a jornada laboral, pois as mesmas
devem ser renovadas a cada 3 horas ou sempre
que se apresentar úmida. O uso da máscara é
individual, ela não pode ser compartilhada.

As máscaras caseiras de tecido devem ser
lavadas após o uso conforme orientação do
Ministério da Saúde: imersão da máscara em
recipiente com água potável e água sanitária
(2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de
diluição a ser utilizada é de 1 parte de água
sanitária para 50 partes de água (Por exemplo:
10 ml de água sanitária para 500ml de água
potável). Após o tempo de imersão, realizar o
enxágue em água corrente e lavar com água e
sabão. Após lavar a máscara, a pessoa deve
higienizar as mãos com água e sabão. A
máscara deve estar seca para sua reutilização.
Após secagem da máscara utilize o com ferro

A máscara cirúrgica deve ser imediatamente
descartada após o uso. NUNCA se deve tentar
realizar a limpeza da máscara cirúrgica já
utilizada, com nenhum tipo de produto.
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Umedeça um pano limpo com solução de água
sanitária (250 ml de água sanitária pura diluída
em 1 litro de água) e coloque na entrada de casa.
Ao entrar, passe sobre o pano as solas do seu
sapato. Se for possível, deixe os calçados fora
de casa.

Para higienizar o celular: Desligue o aparelho,

Deixe bolsas, carteiras e chaves em uma caixa
na entrada para serem higienizadas. Limpe seu
celular e óculos.
Lave as mãos com água e sabão, antes de
retirar a máscara.

Coloque a máscara e sua roupa para lavar. Evite
sacudir as roupas.
Tome banho.
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