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Instrução de Trabalho – Uso de EPI para recolhimento e/ou entrega de 
equipamentos em setores COVID – 19 

 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA USO DE EPI PARA RECOLHIMENTO E/OU ENTREGA DE EQUIPAMENTOS EM SETORES COVID – 19  
 

O que? Quem? Quando? Como? 

Solicitação do 
serviço 

Setor solicitante 

No momento da 
solicitação 

 Solicitar via ramal 2788 equipamento necessário; 

 Quando for devolução de equipamentos, o setor deverá fazer uma limpeza com 

quaternário de amônia e deixar em local de fácil acesso para equipe da central de 

quipamentos recolher; 

 Informar na solicitação caso o equipamento esteja ainda em uso para viabilizar 

utilização adequada de EPI pelo técnico da central de equipamentos. 

Central de 
equipamentos  

 Conferir no ato da solicitação se o equipamento está limpo e em local de fácil acesso 

ou se o equipamento está em uso. 

EPI necessário 
Servidores da 

Central de 
equipamentos 

Sem paciente no 
ambiente do serviço 

 Máscara cirúrgica, avental descartável, óculos, gorro, duas luvas de procedimento. 

EPI necessário 
e Paramentação 

Servidores da 
manutenção 

Contato direto no 
quarto com 
paciente no 

momento da 
execução do serviço 

(FORA DE 
PROCEDIMENTOS 
NO MOMENTO) 

 Higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel; 

 Reunir os EPI necessários para assistência num local seguro para colocação dos EPI; 

 Colocar a máscara cirúrgica; 

 Óculos (somente se existir risco de gotículas – dentro da precaução padrão); 

 Colocação de gorro cobrindo todo o cabelo, orelhas e elástico/tiras das máscaras; 

 Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel; 

 Colocação do avental descartável de forma segura, amarrando na parte de trás; 

 


