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A COVID-19 é uma doença, de fundo respiratório, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 
Os sintomas surgem e geralmente persistem por 5 a 7 dias. Após sete dias, começa o período de 
maior transmissibilidade.
Através da Portaria nº 58/2020, de 17 de março de 2020, a diretoria do CRF-MA suspendeu o 
atendimento presencial na sede e seccionais, além de adotar outras medidas de segurança 
tendo como base a Declaração de Emergência Pública da Organização Mundial de Saúde e a 
caracterização de “pandemia” do novo coronavírus, além das determinações e decretos 
federais, estaduais e municipais. Tais medidas de segurança foram prorrogadas por meio de 
novas portarias desde conselho de classe (62/2020, 65/2020) a medida que novos decretos 
estaduais vinham sendo publicados.
Em 20 de maio de 2020 o Governo Estadual publicou o Decreto nº 35.831 que autorizou a 
reabertura de alguns comércios e órgãos/en�dades do poder execu�vo adotando medidas de 
segurança e normas sanitárias. Por meio das Portarias nº 69 e 70 de 2020, este conselho de 
classe restabelece, de forma grada�va, o retorno de suas a�vidades regulares.
Sendo assim, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão edita, por meio desta 
car�lha, normas e regras de biossegurança a serem adotadas por colaboradores e público em 
atendimento visando a retomada das a�vidades presenciais em sua sede e seccionais.

INTRODUÇÃO

O retorno do atendimento presencial se dará de forma grada�va a par�r do dia 08 de junho de 
2020, mediante agendamento prévio com o setor responsável.

RETORNO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL

- Evitar aglomeração, atentando sempre a distância de segurança de 2m� (dois metros 
quadrados) por pessoa, na entrada, saída e u�lização do estabelecimento, que será disciplinada 
por fitas e faixas visíveis.

- Limitar a quan�dade de pessoas que entram no CRF-MA, ou seja, ocupação simultânea de 1 
(uma) pessoa para cada 2m² (quatro metros quadrados), ficando determinado agendamento de, 
no máximo 10 (dez) pessoas, por turno de atendimento.

- Qualquer profissional, colaborador ou interessado que apresentar sintomas, ainda que leves, 
deve ser orientado a voltar para casa e/ou procurar uma unidade de saúde e impedido de voltar 
às a�vidades.

- Grupos de riscos, doentes crônicos e maiores de 60 (sessenta) anos não devem frequentar o 
CRF-MA.

- A frequência dos colaboradores será controlada pelo coordenador de cada setor de forma 
manual, afim de evitar a u�lização do ponto eletrônico, pois o mesmo leva ao toque biométrico 
comum em mesmo equipamento.

ORGANIZAÇÃO DO FLUXO INTERNO



- Uso obrigatório de toalhas e garrafas individuais, além da preferência por uso de descartáveis.

- Bloqueio dos bebedouros cole�vos, que se limitarão ao uso de garrafas individuais.

- Re�rada de todos os tapetes, criando uma alterna�va que impeça a contaminação entre a rua e 
o piso limpo do estabelecimento e subs�tuição por panos embebidos em hipoclorito de sódio ou 
outro produto eficaz.

- Sani�zação geral dos espaços durante o dia com hipoclorito de sódio ou outro produto 
comprovadamente eficaz na eliminação do vírus.

- Sempre que possível, os colaboradores devem realizar a lavagem das mãos de forma adequada 
(seguir passo a passo do Anexo A), e ao término de cada atendimento realizar a assepsia das 
mãos com álcool 70% (líquido ou gel).

- Todos os colaboradores e frequentadores devem acessar os espaços, e permanecer todo o 
tempo, com uso obrigatório de máscara descartável ou de tecido. Essas devem ser trocadas a 
cada 2 (duas) horas de uso (exceto N95 e PFF2). A forma correta de manusear a máscara está 
descrito no Anexo B.

- A permanência dos frequentadores deverá ser permi�da em consonância com cada realidade, 
mantendo a distância de segurança sanitária de 2m2 e, observando-se intervalos de pelo menos 
30 (trinta) minutos entre os turnos de atendimento para a higienização de aparelhos e solo de 
acordo com itens anteriores.

- Aos setores com MAIS DE 1 (UM) FUNCIONÁRIO E/OU ESTAGIÁRIO, será estabelecido o regime 
de revezamento durante o mês de Junho/2020.

- Aos setores com MAIS DE 1 (UM) FUNCIONÁRIO E/OU ESTAGIÁRIO, a lotação será de 50% dos 
servidores regulares em cada setor; e os guichês de trabalho serão alternados, entre 1 (um) 
ocupado e 1 (um) vago, sempre que necessário, atendendo ao distanciamento obrigatório.

- Aos setores que somente tem 1 (um) único funcionário, não haverá revezamento, e a lotação do 
respec�vo setor permanecerá inalterada.

- O funcionamento do CRF/MA, sede e seccionais, será das 09h00m às 17h00m, man�dos, nos 
casos excepcionais a serem iden�ficados pelos supervisores e definidos pela Diretoria, o 
homeoffice.

- Será disponibilizado a todos os funcionários aptos ao retorno das a�vidades, os EPI's 
necessários à segurança no trabalho, conforme recomendações do Ministério da Saúde e do 
Governo do Estado do Maranhão.



A lavagem das mãos é a forma mais básica e fácil de evitar a contaminação cruzada e 
contaminação do profissional.
Confira o passo a passo para a correta e ideal higienização das mãos:

ANEXO A: Lavagem correta das mãos:

Figura 3: Higienização básica das mãos

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária



O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) é uma segurança tanto para o profissional 
que estará realizando o atendimento, como para o frequentador.
Confira a forma correta de manusear a máscara (descartável ou de tecido):

ANEXO B: Manuseio correto da máscara:

Fonte: Ministério da Saúde



Sede CRFMA
Rua Faveiros, Quadra. B, número 7 - São 
Francisco São Luís - MA CEP: 65075-270.

Fone:
(98) 2107-3850/2107-3851 

Fax:(+55 98) 2107-3852
Atendimento ao público: 

Segunda à sexta das 9h às 17h.

 Seccional Balsas
Av. Catulo, n. 170 Equatorial Shopping Center, 
2º Piso - Sala 17, Balsas-MA CEP: 65800-000.

Fone:
(99) 3541-3891

Atendimento ao público: 
Segunda à sexta das 14h às 18h.

Seccional Imperatriz
Rua Alagoas, nº 516, Centro de Imperatriz. 

Fone/Fax: 
(+5599)3221-8981 e 3221-8989 

Atendimento ao público:
Segunda à sexta das 8h às 12h 

e das 14h às 18h

 www.crfma.org.br

crfmacrfmaranhao

(98)98457.8600


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

