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A equipe da Creche Fiocruz, em parceria efetiva e direta com um grupo de estudo 
e trabalho formado pela equipe gestora da creche, pela Dra. Maria Martha, pelo Dr. 
Marcio, pelo Dr. Hermano, pela Dra. Flávia e pela Dra. Marília elaboraram um ma-
terial que visa apontar possíveis caminhos para a retomada gradual do funciona-
mento das atividades presenciais da creche, o que ocorrerá a partir do momento 
da liberação destas atividades pela Fiocruz. Visamos garantir o serviço de quali-
dade prestado e, para tanto, dividimos o texto em tópicos gerais na perspectiva 
de articular ações que se traduzem no educar e cuidar crianças tão pequenas em 
espaço coletivo em tempos de convivência com a covid-19. 
Chamamos a atenção para o fato de que esse retorno será orientado pela situ-
ação epidemiológica, pela experiência de outros países e se dará com cuidados 
especiais para a proteção de todos, crianças e profissionais, no sentido de reduzir 
riscos. Sua construção e possível efetivação, desta forma, são dinâmicas e neces-
sitarão de observação e acompanhamento constantes. Buscamos, assim, alinhar 
as propostas aqui traçadas aos direcionamentos esquematizados pela Fundação 
Oswaldo Cruz e dispostos no documento “Em defesa da vida. Convivência com a 
COVID-19 na Fiocruz”, Versão 1, de 29 de julho de 2020.

O Plano elaborado tem uma perspectiva de forta-
lecimento da interlocução das esferas de gestão 
com os pares internos e externos à instituição, ge- 
rando possibilidades de revisão a partir das aborda-
gens das diversas disciplinas e dos atores envolvidos 
nesse enfrentamento. A Fiocruz pretende, portanto, 
a partir desse documento dinâmico, colaborar com 
a compreensão e a ação sobre a pandemia, como 
situação que nos afeta de forma universal, porém 
acompanhada pelas desigualdades tão característi-
cas do Brasil, exigindo das instituições esforços com 
alta capacidade de sinergia nas diversas dimensões 
apresentadas” - (p.5).

“

APRESENTAÇÃO
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Ressaltamos que, assim como comungamos dos preceitos defendidos pela Fi-
ocruz para a construção deste material de forma coletiva, sua efetivação também 
terá como base as discussões de um grupo de trabalho, a ser constituído anterior-
mente ao efetivo retorno, sendo composto pela Creche, Direção/Cogepe, CST, IFF, 
INI, Coordenação de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência, Conselho 
de Pais, Asfoc, bem como demais representantes que a Fiocruz julgar necessário. 
O grupo de trabalho iniciará as discussões mediante a sinalização indicativa de 
um possível retorno das atividades presenciais das unidades da Creche Fiocruz.

Cabe destacar, ainda, que muitos cuidados, medidas e ações aqui previstas já 
integram os protocolos (anexos 2 a 5) de educação e saúde da Creche Fiocruz, 
como a lavagem de mãos de crianças e adultos em vários momentos do dia, em 
especial na chegada a creche antes do início das atividades diárias; ou mesmo 
a higienização cuidadosa de alimentos antes do preparo e/ou da oferta para as 
crianças; dentre outras. Contudo, embora algumas orientações descritas não ne-
cessitem ser implementadas no cotidiano da Creche Fiocruz, como as exemplifi-
cadas acima, devem ser reforçados procedimentos já existentes e um aumento da 
atenção na realização das medidas de prevenção já praticadas nos espaços. Bem 
como, somar-se outras orientações e boas práticas aqui descritas que ainda não 
sejam componentes de ações diárias na Creche. Sabemos, também, que em al-
guns contextos institucionais e/ou redes de ensino medidas basais ainda não são 
praticadas em ambientes voltados a educação infantil, seja quando compreende 
o atendimento de educar e cuidar em creche, com crianças de 0 a 3 anos de idade; 
ou em pré-escola, com crianças de 4 e 5 anos, sendo esta etapa integrante do en-
sino obrigatório no Brasil.

Nesse sentido, a proposta, nesse primeiro momento, é compartilhar cuidados e di-
vidir saberes e fazeres, ou seja, articular possibilidades de trabalho com diferentes 
campos do conhecimento que respeite os direitos da criança, a manutenção 
do benefício ao servidor da Fiocruz, as políticas públicas da Educação Infantil e 
Saúde, e os profissionais da creche. Repensar o trabalho considerando, sempre, 
as múltiplas dimensões da existência humana, em que o cuidar, educar e brincar 
continuarão sendo centrais e indissociáveis na proposta curricular da creche.
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Com o propósito central de preservar vidas e garantir a segurança de todas e to-
dos os envolvidos em uma possível retomada das atividades presenciais na Cre-
che Fiocruz, algumas perguntas são importantes nesse contexto e balizaram a 
escrita das orientações aqui organizadas: como retomar às atividades presenciais 
com as crianças, com todas as especificidades pertinentes a faixa etária e a conse-
quente complexidade das ações a serem desdobradas a partir destes protocolos 
iniciais, na Creche após a adoção de medidas de distanciamento social vivenci- 
adas nos últimos meses por conta do risco à COVID-19? Como os professores vão 
proceder com as atividades pedagógicas previstas no currículo das crianças com 
o mínimo de risco? Como serão as atividades do cotidiano como entrada e sa-
ída, banho, sono, refeições, trocas de fralda, entre outros? Como o atendimento 
às famílias será realizado? Como o afeto, o contato, os vínculos serão construídos 
nesse retorno? Como realizaremos a higienização do material recebido na creche? 
Essas e outras questões evidenciam a necessidade de materializarmos protocolos 
de cuidados.

Reforçamos o princípio do cuidado: estamos cuidando uns dos outros em meio a 
essa pandemia. Acolher sentimentos e aprender com as crianças a ter serenidade 
diante de uma realidade sobre a qual não temos controle certamente será um dos 
desafios desse retorno. Mas, apesar de vivermos uma situação bastante inédita, 
seguimos a filosofia e princípios do Projeto Político Pedagógico da Creche: ouvir 
a criança, prestar atenção no que ela diz, no que ela pergunta, no que ela sente, 
naquilo que ela manifesta ou tenta esconder, acolher sentimentos, amparar, ori-
entar, buscar forma de dizer acessível, transmitir segurança e serenidade sem 
negar que há riscos e perigos, cabendo nesse momento a inserção cuidadosa à 
situação específica da pandemia.
As medidas aqui recomendadas, neste momento epidemiológico da pande-    
mia, visam diminuir a circulação do vírus, por meio de distanciamento físico entre 
as pessoas e restrição do número de pessoas circulando na creche, dependente 
de reorganização dos espaços, fluxos e horários de atividades presenciais; uso de 
barreiras, incluindo uso obrigatório de máscaras; reforço de procedimentos de hi-
gienização pessoal e dos ambientes; identificação precoce e isolamento de porta-
dores da infecção, utilizando a estratégia de vigilância ativa; e proteção adicional 
de trabalhadores com maior risco de desenvolver quadros graves da Covid-19. 

  FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Em defesa da vida- Convivência com a covid-19 na Fiocruz. 
Versão 1-29 de julho de 2020. Adaptação página 7.

1

1
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A pandemia da Covid-19 segue seu rumo em diferentes cenários nos diversos 
países. O Coronavírus, denominado Sars-Cov-2, em 3 meses, desde dezembro 
de 2019, tornou-se pandêmico com avanços territoriais em diferentes momen-
tos. Em países onde a desigualdade social já era uma realidade, a pandemia mi-
grou  rapidamente para as camadas mais pobres da população. Em países que 
não seguiram com firmeza a orientação pelo distanciamento social tornaram-se 
o epicentro da pandemia. O Brasil acumulou os dois padrões, país com enorme 
desigualdade social, de dimensões continentais e sem orientação firme sobre o 
distanciamento social, rapidamente viu crescer o número de contaminados para 
mais de 3 milhões de casos e mortes, de forma devastadora e triste, para mais de 
100 mil famílias.

O distanciamento social como 
uma das principais medidas não 
farmacológica, capaz de reduzir 
e encurtar a pandemia, passou a 
ser a principal política de saúde 
pública na maioria dos países. 
Onde o distanciamento social 
atingiu 75% da população em 
casa, mantendo aberto apenas 
os serviços essenciais e seguin-
do as principais normas de hi-
gienização e uso de máscaras, 
iniciaram a reabertura das ativi-
dades, entre a oitava e a décima 
semana. Mesmo assim, a reaber-
tura das atividades econômicas 
e das atividades escolares, como 
algo novo para todos, sofreram 
revezes em vários países. Ativi-
dades econômicas e escolas eram 
abertas e na semana seguinte 
fechadas, devido ao surgimento 
de casos locais.

INTRODUÇÃO
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O aprendizado e estudos científicos têm sido dinâmicos com atualizações quase 
diárias, mas mostram que a reabertura deve ter indicadores de redução e con-
trole da pandemia de forma sustentada e monitorada. A maior dificuldade no 
Brasil tem sido a aplicação de uma política de distanciamento social, somada à 
desigualdade e à falta de suporte financeiro adequado para todos, manteve o Bra-
sil em torno de 50%, um bloqueio parcial, na maioria dos estados e municípios.
É importante sinalizar que a abertura prematura das atividades escolares  pode 
aumentar rapidamente o número de casos em crianças, transmissores do vírus no 
contágio comunitário e familiar.

O exemplo recente se deu nos EUA, de acordo com a sociedade de pediatria amer-
icana, quando mais de 97 mil crianças tiveram Covid19 nas duas últimas semanas 
de julho de 2020, com um aumento de 40% nos casos de coronavírus entre as 
crianças. O número de crianças que testaram positivo para a doença saltou de 
241.904 para 338.982, representando 8.8% do total de infectados do país, isto foi 
um alerta para pais e educadores sobre a volta à escola.

Um estudo realizado por epidemiologistas da Fiocruz  apontou o risco para 9,3 mil-
hões de idosos e pessoas com comorbidade e que residem com crianças e jovens 
entre 3 e 17 anos. A projeção de óbitos para o Rio de Janeiro foi de mais de 3.000 
mortes para essa população ainda suscetível.

Atualmente, com o aprendizado que se renova, a saúde pública constrói indica-
dores baseados no processo de adoecimento e nos padrões epidemiológicos da 
doença. Para reabertura das atividades escolares, desde creches até o ensino su-
perior, com segurança, onde a preservação da vida esteja sempre em primeiro 
lugar é necessário conjugar indicadores epidemiológicos, ocupação de leitos e 
vigilância ativa. Diagnosticar suspeitos e casos de síndrome gripal, junto com out-
ros indicadores, aliados à biossegurança e medidas de higienização e distancia-
mento social têm sido a melhor forma de garantir o retorno seguro. Fatores como 
distanciamento nos transportes públicos e controle em áreas de aglomeração são 
imprescindíveis para um retorno seguro e saudável.
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Um indicador mais recente utilizado nos países tem sido o número de casos novos 
por dia por 100 mil habitantes. Muitos países onde as escolas iniciaram as reaber-
turas com maior segurança, o fizeram quando estavam com baixa transmissão 
comunitária (< 1 caso novo por dia por 100.000 habitantes). Países com moderada 
transmissão comunitária (entre 1 e 10 casos novos por dia por 100.000 habitantes) 
tiveram mais dificuldades na reabertura.

Outro indicador importante é a taxa de contágio (R), que se refere à taxa de trans-
missão do vírus entre as pessoas. Quando o valor está acima de 1 significa que 
a pessoa infectada pode passar para mais de uma, mantendo a transmissão do 
coronavírus em linha crescente. O ideal é que fique abaixo de 1, em torno de 0,5.
Os estados e municípios têm utilizado as orientações do CONASS/CONASEMS 
com indicadores em faixas de cores, a faixa verde tem sido a mais apropriada para 
organizar o retorno as aulas (anexo1). Esses indicadores podem se somar a mais 3 
apresentados abaixo:
 1. Redução da transmissão comunitária - < 1 caso novo por dia por 100.000 
habitantes.

 2. Taxa de contágio - valor de R menor do que 1 (ideal 0,5) por um período 
de 7 dias

 3. Capacidade para detectar, testar (RT-PCR), isolar e monitorar pacientes/
contactantes. Diagnosticar pelo menos 80% dos casos no município ou território.

Por tudo isso, as decisões sobre a reabertura de escolas permanecem complexas. 
No entanto, o argumento fundamental é de que as crianças, famílias, educadores 
e sociedade merecem ter escolas seguras e confiáveis com entendimento de que 
representa uma atividade essencial. Se todos concordam com esse princípio, en-
tão é imperdoável abrir serviços não essenciais para adultos, como bares, restau-
rantes e shoppings, onde há sempre risco de manutenção da pandemia em níveis 
não aceitáveis e postergarmos com isso a abertura das escolas. A prioridade en-
contra-se invertida, o que força os alunos a permanecerem em casa, tirando o que 
lhes é mais caro e essencial, a sua educação.
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PEDAGOGIA E PSICOLOGIA

• Uso obrigatório de máscaras no interior da creche.
• Planejar, apresentar e discutir ações para estruturação do nosso fazer pe- 
dagógico levando em consideração as medidas de prevenção à Covid-19.
• Aplicação das discussões e conhecimentos adquiridos no período da quaren-
tena visando às medidas de prevenção à Covid-19, criando e/ou reforçando hábitos e 
rotinas.
• Construção da articulação creche-famílias-serviços de saúde. 
• Os trabalhadores farão troca diária de uniforme. 
• Os uniformes e sapatos deverão ser higienizados e lavados diariamente.
• Uso restrito de uniforme e sapatos ao espaço da creche. 
• Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI). 
• Reforço do protocolo de higienização de mãos e arejamento dos ambientes 
(anexos 2 e 5). 
• Reforçar os cuidados em relação ao ambiente de banheiro (fechar tampa de 
vaso antes de acionar a descarga, acompanhar a lavagem de mãos das crianças após o 
uso dos banheiros, uso exclusivo de lixeiras com pedal.
• Utilização e sistematização dos protocolos de higienização dos brinquedos 
(anexos 8 e 9)  e recursos pedagógicos. 

• As orientações específicas para todos os segmentos serão descritas a partir 
das propostas conformadas com o grupo de trabalho ampliado devido às especifici-
dades da faixa etária.
• O retorno das crianças será gradativo iniciando, à princípio, pelo segmento do 
1º Ano pré-escolar / Grupamento III Fase 2 (4 e 5 anos), e sucessivamente. 

• Os horários de funcionamento da creche, bem como de entrada e saída, serão 
reorganizados com a finalidade de evitar aglomeração. 

Equipe de professores e auxiliares de professores

Retorno das atividades 

Recepção/ entrada/ saída
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• No que concerne ao 1º Ano pré-escolar, primeiro ano do ensino obrigatório, 
conforme previsto na LDB 9394/96 e determinado pela Lei 12.796, as ausências não 
serão computadas nesse período à medida que foi decretada a suspensão das aulas em 
virtude da quarentena provocada pela pandemia da Covid-19.
• As determinações do Conselho Nacional de Educação (CNE) serão acompa- 
nhadas, bem como outras legislações pertinentes ao encaminhamento das questões 
do ensino obrigatório da educação básica.

• Divisão na turma/grupamentos do grupo de crianças e professores em propos-
tas dentro e fora de sala, incluindo as oficinas de corpo e movimento, teatro e música. 
• As atividades serão realizadas com um menor número possível de crianças 
mantendo o distanciamento recomendado a época do retorno, assim como a quali-
dade nas propostas das atividades diversificadas.
• Avaliação e adequação do uso de materiais pedagógicos, objetos e brinque-
dos.
• Objetos/brinquedos trazidos de casa serão suspensos no retorno à creche. 
• Organização das turmas/grupamentos para exploração dos espaços da creche.
• O funcionamento da creche deverá ser avaliado em cada situação adversa.

• Visitas pelos espaços da Fiocruz e a locais externos à creche ficarão suspensas.

Frequência 

Desenvolvimento das atividades 

Visitas a espaços externas



pag.

11

• Atividades suspensas.

• Intensificação da orientação de lavagens de mãos, na chegada à creche, antes 
das refeições, após o uso do banheiro e sempre que necessário (anexos 2 e 5).  
• No momento do relaxamento manter a posição alternada do colchão e afasta-
mento dos colchonetes.
• Avaliação de suspensão temporária dos banhos de rotina na creche, devido à 
dinâmica exigida para a realização da atividade, como aglomeração no banheiro, manu-
seio de materiais.

• As adaptações ficarão suspensas e serão remarcadas após conversa com o 
grupo de trabalho a ser formado da Fiocruz.

• No decorrente, devido à suspensão das atividades presenciais, não haverá a 
emissão de relatório de acompanhamento da criança no 1º semestre. 
• No retorno das atividades avaliaremos a possibilidade da emissão do relatório 
de acompanhamento da criança referente ao 2º semestre, bem como os ajustes 
necessários para elaboração do mesmo.

• Os atendimentos e reuniões serão realizados preferencialmente em ambi-
entes virtuais, por e-mail ou contato telefônico. 

Propostas integradas/ eventos com as famílias

Organização rotina de cuidados

Adaptações

 Relatório de acompanhamento

Conversa com as famílias/ atendimento/ reunião de pais
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ADMINISTRAR A CRECHE

Adquirir Materiais de Consumo, Materiais Perma-
nentes e Serviços
O planejamento para aquisição de materiais sofrerá importantes alterações. Novos 
itens passarão a compor a demanda do Serviço de Creche, como EPI, produtos para 
higienização e para área de saúde, revisão do quantitativo de uniformes previsto no 
contrato entre outros. 

Controlar material pedagógico
As entregas das contribuições anuais de material, realizadas pelo Conselho de Pais,       
acontecerão mediante agendamento.

Organizar ingresso
O processo de inscrição poderá 
ocorrer exclusivamente por 
e-mail e as dúvidas sanadas 
também por correio eletrônico e 
por telefone.  
A realização do sorteio poderá ser 
transmitida com ferramentas uti-
lizadas para as reuniões virtuais e 
contar com a participação dos in-
teressados e do Conselho Consul-
tivo de Pais sem a presença física.
As reuniões de ingresso também 
poderão ser realizadas em ambi-
entes virtuais.
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Acompanhar serviço de limpeza na creche
O coronavírus é transmitido sobretudo por via respiratória de um individuo para outro. 
Entretanto este vírus foi encontrado vivo em superfícies e fezes. Com a Covid-19, uma 
maior atenção com a limpeza na creche visa reduzir as possibilidades de contágio. 
Como estamos, todos, mais preocupados é relevante chamar atenção para riscos de 
intoxicação no ambiente infantil. Guardar adequadamente esse material e ao mesmo 
tempo disponibilizá-lo para uso frequente. Fazer desinfecção pelo menos uma vez ao 
dia em todo o espaço e mais regularmente em refeitório, banheiro e áreas de passagem.
A base da limpeza no combate ao coronavírus é água e sabão.  Disponibilizar múltiplos 
locais para este gesto de barreira é o mais importante (anexo 3). O álcool 70% em gel 
para as mãos e líquido para as superfícies são recursos de limpeza complementares. 
Manutenção dos protocolos existentes, considerando que há convergência entre o pre-
conizado e os procedimentos praticados na Creche, a saber, lavagem das salas uma 
vez por semana; limpeza e/ou higienização diária dos ambientes internos; lavagem dos 
banheiros uma vez por dia e realização de algumas revisões ao longo do dia.
Deve-se manter uso de toalhas de papel nos locais de lavagem de mãos. É necessária 
a higienização do refeitório entre um grupo e outro. Maçanetas, corrimãos,  torneiras e 
portões devem ter higienização sistematizada.

Acompanhar atividade de higienização do tanque 
de areia
A princípio deve-se manter a higiene do tanque de areia conforme procedimento atual 
considerando tratar-se de área com incidência de luz solar e por sua utilização ocorrer 
em dias de sol (varredura diária e aplicação de solução de hipoclorito de sódio uma vez 
por semana). 

Gerir serviços de manutenção
Incluir nos procedimentos de acompanhar equipe de manutenção a realização de 
limpeza nos equipamentos ou mobiliários reparados que retornam para o espaço da 
creche.
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Manipuladores de alimentos:

• Uso de máscaras o tempo todo. 
• Uso de luvas, quando necessário (como EPI para manipulação de produ-
tos de limpeza); 
• Aumento do espaçamento físico os trabalhadores e maior divisão dos 
turnos de trabalho. 
• Disponibilização de uniformes para troca diária.
• Uso de uniforme restrito as áreas da creche.
• Reforço do protocolo de higienização de mãos.
• Adequar o fluxo de utilização do refeitório dos funcionários. 
• Reforço das boas práticas de manipulação de alimentos em todas as eta-
pas de trabalho.
• Reforço da etiqueta respiratória.
• Divulgação dos materiais educativos e outros meios de informação sobre 
as medidas de prevenção à Covid-19, em pontos estratégicos.

Entregas:
• Fracionamento das entregas: Maior número de dias por semana com 
menores quantidades e itens por entrega. 
• Distanciamento entre entregador e trabalhador da creche.

Recebimento e armazenamento:
• IFF: estabelecimento de nova área para recepção dos alimentos não hi-
gienizados.
• Campus: recebimento de entregas na área externa da unidade de ali-
mentação.
• Higienização imediata de embalagens individuais (álcool spray 70%) e 
hortifrutigranjeiros para armazenamento. 
• Reforço na rotina de higienização da área de recebimento, balança e 
despensa, principalmente após as entregas e desinfecção de embalagens e ali-
mentos.

Pré-preparo e preparo:
• Reforço da limpeza e desinfecção frequente e sistematizada dos ambi-
entes, equipamentos e utensílios.
• Manutenção do controle da temperatura e amostras de alimentos.

NUTRIÇÃO
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Distribuição dos alimentos:
• Mínimo de manipuladores de alimentos na montagem dos pratos.
• Mínimo de adultos para distribuição de alimentos para as crianças.
• Estabelecimento de distanciamento com uso de marcadores para o bal-
cão térmico (campus) e para o passa-pratos (IFF). 
• Reforço da orientação para uso, individualmente, de copos para os adul-
tos e para as crianças. 
• Reenviar a circular sobre as garrafinhas de água. 

Refeitório:
• Colação e lanches realizados nas salas (campus).
• Portas e janelas abertas permitindo arejamento.
• Estabelecimento de fluxo para entrada e saída, evitando aglomerações.
• Distanciamento entre turmas no interior do refeitório, com uso do es-
paço externo.
• Diminuição da circulação de pessoas, com a movimentação apenas de 
adultos determinados por turma.
• Reforço da utilização de copos individuais para adultos.
• Reforço da higienização de mesas e cadeiras após uso.
• Suspensão do self-service.

Cardápio:
• Ajustes de cardápio que possibilitem uma maior segurança alimentar 
neste período.

Eventos:
• Aniversariantes do mês, aniversários em sala e demais festas comemora-
tivas suspensas.
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Sistematização de todas as orientações de saúde existentes na creche (disponíveis 
no Manual de Saúde para Creche e nas atualizações dos procedimentos descritos 
na agenda das crianças e informativos para as famílias) tendo como base as orien-
tações da Fiocruz; manutenção dos protocolos para afastamento em vigor na cre-
che, demandando uma reavaliação de prazos a partir dos protocolos instituídos 
pela Fiocruz; rever protocolo de envio e de recepção de medicamentos. 

 Educação para saúde - Providenciar comunicação 
visual simples e direta nos diversos espaços da creche. Assegurar informações e 
atualizações sobre o tema de forma clara e baseadas em fontes confiáveis. Con-
tribuir para criação de novos hábitos, fortalecer rotinas, divulgar gestos barreira 
(lavagem de mãos, uso de máscara, etiqueta da tosse, cuidados com secreções e 
eliminações). Máscaras. Todos os profissionais da creche devem utilizar máscaras 
e trocá-las ao chegar, a cada 3 horas ou sempre que estiverem úmidas ou sujas. 
Estas devem ser guardadas, idealmente em sacos de papel, para transporte. O uso 
de máscaras é vetado para menores de 2 anos devido ao risco de asfixia. 

 Vigilância e testagem 

1. Chegada 
 Orientar troca de máscaras e forma adequada de colocar e retirar.
 Manutenção das notificações e trocas de informações epidemiológicas 
sobre a atividade viral no território. 

2. Conduta no caso de criança ou profissional sin-
tomático
Crianças ou trabalhadores com sintomas respiratórios e febre (síndrome gripal) e/
ou diarreia ou história de contato com caso suspeito e/ou confirmado de covid-19 
não devem frequentar a creche e ficarão afastados por 14 dias, a partir do sintoma 
ou contato, sendo monitorado durante todo o período. Testar os trabalhadores.
Criação de espaço de espera até a chegada da família em caso de afastamento de 
sintomático durante permanência na creche. 
 

PROCEDIMENTOS 
DA ÁREA DE SAÚDE
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3. Conduta de testagem para os profissionais da Cre-
che
Assim como os demais trabalhadores da Fiocruz, todos os trabalhadores da Cre-
che Fiocruz têm à sua disposição o sistema de testagem molecular (RT-PCR), cuja 
coleta é realizada pelo NUST/CST no Centro de Recepção da COC/ Estação do Tren-
zinho.
Os trabalhadores devem entrar em contato, através do número 3885-1781, de 9h às 
15h, agendar o horário e comparecer para a realização do exame.
A seguir, devem informar seu afastamento ao NUST, por meio do sistema Nust-
covid19 (disponível em http://nustcovid19.fiocruz.br), para que sejam monitorados 
e orientados durante o período.

4. Conduta em caso de RT-PCR positivo
Seguir orientação da Fiocruz.

5. Conduta de acompanhamento psicológico para os 
profissionais da Creche
Assim como os demais trabalhadores da Fiocruz, todos os trabalhadores da Cre-
che Fiocruz têm à sua disposição o acompanhamento do Núcleo de Atendimen-
to Psicossocial – NAPSS/CST, caso julguem necessário. Este atendimento visa dar 
suporte em saúde mental aos trabalhadores em face aos desafios impostos pela 
pandemia de Covid-19. Para atendimento entrar em contato através do número 
3836-2221, de 8h30min às 16h30min.

Imagens
• shutterstock
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ANEXOS

CLICK  NO  LINK OU SCANEI O QRCODE  
PARA DOWNLOAD DOS ARQUIVOS

 HTTPS://IS.GD/ANEXOSGUIACRECHEFIOCRUZ

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oT45IUvQn_N7YlgThFS1vIZawGKUqAn6
 https://is.gd/anexosguiacrechefiocruz
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oT45IUvQn_N7YlgThFS1vIZawGKUqAn6



