
Orientação para 
cipeiros durante a 
pandemia de Covid-19 

As Cipas e seus cipeiros têm um papel fundamental a desempenhar nesta 
pandemia de Covid-19. É preciso que eles acompanhem em detalhes todas 
as providências que as empresas estão adotando para evitar a propagação do 
novo coronavírus e garantir a saúde física e mental de seus trabalhadores e 
trabalhadoras, aprendizes, estagiários e terceiros. 

Fique atento:

   Os sindicatos de trabalhadores devem acionar 
a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo para 
aplicação do CódigO SanitáriO dO EStadO 
(Lei 10.083/1998) que cria como obrigações aos 
patrões de facilitar o acesso das autoridades 
sanitárias, o que permite às CiPaS e sindicatos 
de trabalhadores ter acesso aos locais de trabalho 
e prestar todas as informações relativas à saúde 
dos trabalhadores dos riscos biológicos (caso do 
coronavírus), entre outras determinações.

  Em cada reunião avaliar o cumprimento das 
mEtaS fixadas no plano de trabalho de combate à 
Covid-19 

  divuLgar entre os trabalhadores as 
informações relativas à segurança e saúde no 
trabalho e medidas de proteção no trajeto ao trabalho 
e em suas casas 

  avaLiar os impactos sobre as alterações no 
ambiente e processo de trabalho junto com o SESmt 
quanto à Covid-19 

 rEquErEr ao SESmt, quando houver, ou ao 
empregador, a paralisação de máquina ou setor onde 
considere haver risco grave e iminente à segurança e 
saúde dos trabalhadores 

 É imPOrtantE que seja cobrada a participação da 
CiPa no comitê de acompanhamento de medidas que a 
empresa está adotando sobre o novo coronavírus, em 
conjunto com a representação dos trabalhadores nos locais 
de trabalho (OLt); 

 É miSSãO legal da CiPa (dos cipeiros) “tornar 
compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador” (Item 5.1 da NR5). Ao exercer essa função 
o cipeiro tem estabilidade até um ano após seu mandato 
(item 5.8). 

 riSCO biOLógiCO, como é o caso do novo 
coronavírus, diz respeito à saúde e segurança no 
ambiente de trabalho. acompanhe algumas atribuições 
importantes da CiPa e dos cipeiros do item 5.16 da nr 5 
que listamos para acompanhar a questão da Covid-19 no 
local de trabalho. 

 idEntifiCar as oportunidades de contaminação 
e elaborar o mapa de risco, com o acompanhamento 
do Serviço Especializado de Segurança e medicina 
do trabalho (SESmt) 

 dESEnvOLvEr junto com a empresa um plano 
preventivo de combate à contaminação, incluindo 
terceiros e fornecedores 

 imPLEmEntar um mapa de contato/proximidade 
dos trabalhadores por dia e turno (para facilitar a 
identificação dos possíveis contaminados caso algum 
trabalhador adoeça por Covid-19) 

 PartiCiPar do controle e qualidade das 
medidas de prevenção nos locais de trabalho 

  rEaLizar, periodicamente, verificações nos 
ambientes e condições de trabalho visando a 
identificação de situações que venham a trazer riscos 
para a segurança e saúde dos trabalhadores, o que 
deve incluir banheiros limpos e ar condicionado limpo 

É importante 
requisitar à 
empresa as cópias 
das Cat emitidas



 Exigir quarentena imediata e afastamento do local de 
trabalho da pessoa contaminada e dos demais trabalhadores que 
estiveram próximos 

  Exigir a CAT do Serviço de SST da empresa, se ela não for 
emitida, fazer a emissão no site do inSS: https://www.inss.gov.br/
servicos-do-inss/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat/. 

  garantir que todos os trabalhadores sejam submetidos a 
exames laboratoriais de detecção da Covid-19, além da medição 
diária de febre de todos na empresa 

  refazer o mapa de risco e o plano de prevenção 

  avaliar a necessidade de alterar o sistema produtivo e promover 
novas mudanças no processo de trabalho junto com o SESmt 

  Se o médico da empresa ou o serviço médico não fizer a 
notificação compulsória de Covid-19 estará sujeito pelo Código 
Penal(CP) art.269, à detenção de 6 meses a dois anos. Se houver 
pressão do patrão, ou gestor sobre o médico, ambos podem ser 
penalizados com as mesmas penas acima conforme art. 29 do CP. 

  recomendamos que os trabalhadores guardem documentos, 
relatórios médicos, exames e garantam testemunhas para que essa 
caracterização de afastamento por Covid-19 se efetive e os direitos 
dos trabalhadores sejam preservados, tanto administrativamente 
junto aos seus sindicatos, inSS ou na Justiça.

Higienização constante das mãos com 
água/sabão 

ter álcool gel a 70% à disposição 

Exigir sempre no local de trabalho o uso 
da máscara facial, com troca delas a cada 
3 ou 4 horas e armazenamento imediato da 
máscara suja em saco plástico separado 
(para ser lavada depois) 

Cada empresa deve fornecer pelo menos 4 
máscaras de proteção 

medição diária de febre dos trabalhadores, 
terceiros e fornecedores que entrarem na 
fábrica 

orientações gerais para evitar a propagação do 
novo coronavírus no ambiente de trabalho:
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Covid-19 
no trabalho, 
o que fazer

as leis 
que nos 
protegem: 

 a Lei do SuS, Lei 8080/1990, 
em seu art. 6º garante que 
os trabalhadores, do setor 
privado ou público, têm direito 
a caracterização de acidente 
e doenças profissionais em 

locais de trabalho (caso de contágio infecto-
contagioso), e inclusive sendo garantido pelo 
sindicato o direito de notificar a autoridade 
pública para interdição de local que ofereça 
risco à saúde e integridade dos mesmos. 

  Os artigos 19 e 20 da Lei Previdenciária 
(Lei 8213/91) garantem aos trabalhadores 
em exposição ou contato direto em locais 
de trabalho durante pandemia o registro 
acidentário ou de doença profissional. 
Trata-se do Nexo técnico Previdenciário, 
conforme art. 20 § 2º da Lei 8213/91, que 
faz a caracterização de acidente ou doença 
profissional e ou do trabalho das condições 
especiais em que o trabalho foi realizado.

transporte fretado com espaçamento 
entre os trabalhadores (distância mínima 
de 1 metro entre todos) e com o máximo de 
50% da lotação sentada 

garantir espaçamento em todo o local de trabalho de 
até 2 metros (no restaurante, vestuário, no próprio local 
de produção e trabalho para evitar contágio) 

Promover arejamento do local e 
higienização constante da fábrica, 
dos banheiros (privada e pias) e do ar 
condicionado 

garantir que todos os trabalhadores 
sejam submetidos a exames laboratoriais de 
detecção da Covid-19, em qualquer suspeita 
de adoecimento, como tosse, coriza, febre, 
dores no corpo e fadiga, perda do paladar 
ou olfato. 

Responsável técnico: Remígio Todeschini - Assessoria de 
Saúde do Trabalhador e Previdência da Fetquim. Edição: 
Tsuli Turbiani. Realização: Nilza Pereira, secretária de 
Comunicação da Fetquim, e André Alves, secretario de 
Saúde e Condições de Trabalho da Fetquim.


