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NOTA TÉCNICA Nº 06/2020 - VISA/SEMS/PMAC 

 
TRANSPORTE SANITÁRIO 

 

O Departamento de Vigilância Sanitária de Afonso Cláudio, 

CONSIDERANDO, que a Organização Mundial da Saúde (OMS), declara pandemia 

(disseminação em nível mundial) do novo CORONAVÍRUS (COVID-19).   

CONSIDERANDO o que preceitua a Constituição Federal: “A saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”; 

CONSIDERANDO estudos que sugerem a duradoura sobrevida do COVID-

19 em diferentes ambientes e o fato do contato físico entre as pessoas e gotículas 

de secreção ser a principal forma de contaminação; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas e procedimentos 

para evitar aglomeração, uma circulação maior de pessoas e diminuir a propagação 

da doença. 

 

ORIENTAMOS: 
 

1. Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o 

transporte, manter as janelas laterais e basculantes do teto dos ônibus sempre 

abertos; 

2. Alocar passageiros de forma a aumentar a distancia entre eles. 

3. Recomenda-se a não utilização do assento ao lado do motorista. 

4. Disponibilizar a todos os clientes e funcionários, álcool em gel 70%; 



5. É obrigatória a utilização de máscaras pelos profissionais que realizarem o 

transporte durante o turno de trabalho, devendo ocorrer a troca da máscara a 

cada duas horas (mascara de tecido) ou quando estiver úmida/suja; 

6. Orientar e incentivar todos os funcionários para o uso da etiqueta respiratória: 

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal 

• Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, ao espirrar ou 

tossir é preferível cobrir nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar 

no cotovelo”. 

7. Sempre higienizar as mãos com álcool 70% gel durante o percurso do ônibus, 

antes e depois de ingerir alimentos, levar as mãos ao rosto, boca, olhos e 

nariz; 

8. Sempre que chegar no seu destino realizar a lavagem das mãos com água e 

sabonete;  

9. Ao tomar água: 

• Procurar carregar consigo garrafas ou copos de água já abastecidos de casa; 

 • Diante da atual situação epidemiológica, fica proibido o uso de bebedouros 

nos estabelecimentos 

10.  Funcionários apresentarem sintomas de Síndromes Gripais (Febre, tosse, 

coriza,  dor de garganta, mialgia, cefaléia, artralgia, mal estar geral e perda do 

apetite ) devem procurar atendimento na rede pública ou privada para consulta 

médica e definição de das medidas necessários. 

11.  Ao termino da viagem: limpar e desinfetar todas as superfícies internas do 

veículo após a realização transporte. A desinfecção pode ser feita através da 

pulverização do álcool a 70% ou hipoclorito, friccionar todas as superfícies e 

área de contato com as mãos, com pano limpo, até a secagem total do 

produto (20 segundos), a limpeza de ser realizado com movimentos retos e 

paralelos em sentido único do fundo para a porta, o funcionário deverá utilizar 

(luva de borracha, avental, mascara óculos de proteção, calça comprida, 

sapato fechado). Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com 

água e sabão seguido de fricção com álcool a 70%, por 20 segundos, não 

tocar com as mãos enluvadas nas superfícies já limpas e realizar a limpeza 

da parte externa do veículo com água e detergente indicado. 

12. Ar condicionado, manter limpos os componentes do sistema de climatização 

de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde 

humana e manter a qualidade interna do ar. 



 

 

 

TRANSPORTE AMBULÂNCIA DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS 

COVID 19. 

 

1. Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o 

transporte (ar condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar ou 

manter as janelas abertas). 

2. É obrigatória a utilização de máscaras cirúrgica pelo paciente que transportado 

devendo ocorrer a troca da máscara  quando estiver úmida/suja. 

3. Toda a equipe envolvida no transporte do paciente suspeito ou confirmado de 

COVID 19 deve utilizar EPIs: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, 

máscara cirúrgica ou trocar por máscara N95/PFF2 ou equivalente (caso seja 

realizado procedimento que possa gerar aerossóis), avental, luvas de 

procedimentos. 

4. Ao termino da viagem: Iniciar a limpeza com pano umedecido em água e 

sabão pelo teto no fundo do salão seguindo para paredes e estruturas fixas 

(inclui luminárias, armário vertical, gavetas, baú, gaveta de lixo, vidros, 

telefone, maçanetas, painel de gases, grades de ar condicionado e superfície 

dos cilindros de oxigênio, entre outros); Retirar o excesso de sabão com pano 

umedecido em água; Secar com pano limpo. 

5. No piso: realizar varredura úmida antes de iniciar o procedimento de limpeza; 

iniciar limpeza com rodo e pano umedecido em água e sabão pelos cantos do 

fundo do salão em direção à porta; retirar o excesso de sabão com pano 

umedecido em água; secar com pano limpo. 

6. Após a fase de limpeza e secagem, realizar fricção com: Pano umedecido com 

solução de hipoclorito a 1%: para revestimento da parede, bancos, 

colchonetes, armários de madeira, acrílico e piso. Não utilizar em metal. • Pano 

umedecido em álcool 70%: para partes metálicas (incluindo metais da maca e 

cadeira de rodas, dentre outros), permitir secagem espontânea. 

7. Realizar higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação 

alcoólica 70%para as mãos, após a realização da limpeza do veículo e retirada 

do EPI utilizado. 



 

8. Após a limpeza, se possível, o veículo deve ser deixado para ventilar com as 

janelas abertas e o exaustor configurado para extrair enquanto se desloca até 

a base descentralizada. 

 

 

 

 


