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COVID-19 (Coronavirus)
Verificação Do Gerente
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Controle Crítico: Detecção
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Data: 

Tempo: 
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Existe um programa de triagem em vigor?
Nota: O programa de triagem é de várias camadas. O programa Sites pode incluir uma
combinação de técnicas de triagem, incluindo:
• Triagem da pesquisa (questionário) e
• Triagem de temperatura e / ou
• Sorologia no ponto de atendimento (triagem de anticorpos) e / ou
• PCR no ponto de atendimento (esfregaço nasal e de garganta).
D 2.1 Verifique se existe um programa no local e se ele cobre especificamente os requisitos
de triagem do COVID-19 para o pessoal relevante.
Revisão: O programa de triagem é de várias camadas. O programa Sites pode incluir uma
combinação de técnicas de triagem, incluindo:
• Triagem da pesquisa (questionário) e
• Triagem de temperatura e / ou
• Sorologia no ponto de atendimento (triagem de anticorpos) e / ou
• PCR no ponto de atendimento (esfregaço nasal e da garganta).

Sim Não N/A

D 1.2 O programa de triagem foi avaliado pelos riscos do seu site?
Nota: As avaliações de risco devem considerar casos de transmissão e rotas de exposição.
D 2.2 Verifique se uma avaliação de risco para o programa de triagem foi realizada.
Veja os resultados da avaliação e verifique se é adequado e considere os casos de
transmissão e rotas de exposição no mínimo.

Sim Não N/A

D 1.3 Existem diretrizes em vigor para a triagem?
D 2.3 Verifique se existe um padrão no local (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente os requisitos de triagem do COVID-19 para o pessoal relevante.
Garantir que orientações detalhadas foram fornecidas para o pessoal e instalações
relevantes.

Sim Não N/A

D 1.4 As diretrizes incluem requisitos legislativos regionais?
Nota: as diretrizes serão diferentes nos grupos de produtos e nas regiões. Estes devem ser
cumpridos como parte do programa de triagem implementado.
D 2.4 Verifique se existe um padrão de site (política, procedimento, protocolo ou instrução)
em vigor e que ele cobre especificamente os requisitos legislativos regionais a serem seguidos
durante todo o processo de triagem.

Sim Não N/A

\[page\]



Tarefa: 

Localização física: 

Local: 

Nome: 

Data: 

Tempo: 

Verificação do gerente

Risco Crítico: COVID-19 (Coronavirus)
Controle Crítico: Detecção

Página 2 do 4 Impresso: 30 Jul 2020 ID: 130069 2

D 1.5 Existe um processo para atualizar as diretrizes para refletir as alterações necessárias?
Nota: Um processo MOC é necessário para garantir que todas as atualizações (legislativas,
baseadas na empresa, sintomas ou respostas necessárias) sejam bem gerenciadas.
D 2.5 Verifique se existe um processo padrão do site de Gerenciamento de Mudanças que
captura e aplica ao processo de triagem, todas as atualizações e alterações aos requisitos
legislativos.

Sim Não N/A

D 1.6 As diretrizes incluem requisitos para garantir a privacidade do pessoal?
D 2.6 Verifique se as diretrizes para o ""Programa de triagem"" cobrem especificamente os
requisitos de proteção de privacidade.
Verifique se há um protocolo ou instrução clara e detalhada para preservar e proteger a
privacidade do pessoal.

Sim Não N/A

D 1.7 As diretrizes incluem um processo de garantia de qualidade?
Nota: A garantia da qualidade garante que a pessoa que realiza a triagem esteja em
conformidade com os procedimentos clínicos, incluindo gerenciamento de privacidade e
dados e controles COVID-19, como distanciamento físico / social, limpeza e desinfecção. A
garantia da qualidade é orientada para a qualidade do serviço.
D 2.7 Verifique se existe um padrão do site (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente a conformidade com procedimentos clínicos, incluindo
gerenciamento de privacidade e dados e controles COVID-19, como distanciamento físico /
social, limpeza e desinfecção.

Sim Não N/A

D 1.8 As diretrizes e / ou procedimentos clínicos incluem um processo de controle de
qualidade?
Nota: O controle de qualidade garante que as amostras estejam sendo testadas de acordo
com as especificações padrão. O controle de qualidade é orientado para a qualidade do
produto.
D 2.8 Verifique se o padrão do local e os procedimentos clínicos incluem um processo de
controle de qualidade para garantir que as amostras sejam testadas de acordo com as
especificações padrão.
Revise as diretrizes de teste e as especificações padrão emitidas pelas autoridades de saúde
locais e verifique se elas foram aplicadas corretamente.

Sim Não N/A
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D 1.9 As diretrizes incluem um plano de gerenciamento em caso de resultado não negativo?
Nota: Este plano deve incluir planos de resposta, comunicação, gerenciamento de casos,
rastreamento de contatos, isolamento etc.
D 2.9 Verifique se um "Plano de Gerenciamento" foi desenvolvido e está incluído nas
diretrizes.
Verifique se o "Plano de Gerenciamento":
- detalha o que fazer se um funcionário, participante da reunião, membro da equipe ou
provedor de serviços apresentar resultados positivos para o COVID-19.
- identifica uma área onde pessoas não-negativas podem ser isoladas com segurança.
- permite a transferência segura de pessoas para uma instalação designada.
- inclui um protocolo de comunicação para informar outras pessoas no local de trabalho.
- considera como identificar (rastrear contatos) e apoiar pessoas que possam estar em risco.
Isso pode incluir pessoas que viajaram recentemente com a pessoa infectada, pessoas que
trabalham com a pessoa infectada ou outras pessoas com condições que as colocam em
maior risco de doenças graves (por exemplo, pessoas com diabetes, doenças cardíacas e
pulmonares, idosos). era).

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 O pessoal está ciente do programa de triagem do site?
Nota: Todo o pessoal, incluindo contratados, deve estar ciente de suas responsabilidades em
relação ao programa de triagem relevante
I 2.1 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) do local de trabalho para garantir
que o pessoal esteja ciente de suas responsabilidades em relação ao programa de
rastreamento COVID-19.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas no local.

Sim Não N/A

I 1.2 Durante a triagem, os principais controles de redução de transmissão estão em vigor?
I 2.2 Verifique se existe um padrão do site (política, procedimento, protocolo ou instrução) que
cubra especificamente os requisitos de redução de transmissão durante a triagem. Estes
incluem Distanciamento Social, Higiene das Mãos, Pontos de Toque Reduzidos, Limpeza de
Superfície e EPI.

Sim Não N/A

I 1.3 A garantia da qualidade foi realizada no programa de triagem?
Nota: As evidências podem incluir, entre outras, inspeções, verificações, auditorias em relação
ao processo / diretriz.
I 2.3 Verificação de documentos:
- revisar relatórios gerenciais
- revisar os resultados da verificação
- revisar os resultados da auditoria de campo
Verificação de campo:
- revisar o diário de inspeção das instalações de triagem

Sim Não N/A
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I 1.4 O controle de qualidade foi realizado no programa de triagem?
Nota: As evidências podem incluir, entre outros, os resultados dos testes dos kits de triagem
POC (Point of Care) em relação a um padrão reconhecido
I 2.4 Verificação de documentos:
- revisar a documentação do procedimento de controle de qualidade e garantir que eles
incluam padrões reconhecidos e atualizados para o benchmarking.
Verificação de campo:
- revisar os formulários de inspeção da qualidade do processo de triagem e verificar se os
resultados dos testes são avaliados em relação aos padrões.

Sim Não N/A

Treinamento / Competência Conformidade Comentários / Plano de ação

T 1.1 O pessoal que conduz a triagem é treinado e competente?
Nota: Isso pode incluir treinamento específico para infecções por COVID e qualificações da
profissão médica
T 2.1 Pergunte a uma amostra do pessoal de triagem se eles têm as qualificações médicas ou
foram treinados sobre como realizar os testes e se eles se sentem competentes para fazê-lo.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado ao número de pessoas que trabalham
na instalação de teste.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Existem diretrizes para fornecer e esclarecer as expectativas dos EPIs para evitar a
disseminação do COVID-19?
D 2.1 Verifique se existe um padrão de site (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente as expectativas de EPI para impedir a propagação do COVID-19.
Verifique se o padrão do site contém os seguintes elementos, no mínimo:
- conhecimento geral do COVID-19.
- cartazes educacionais e notificações descrevendo as medidas preventivas da empresa.
- fornecimento adequado de equipamento de proteção individual (máscaras, luvas, etc.).

Sim Não N/A

D 1.2 Existem diretrizes para apoiar o distanciamento físico/social em equipamentos móveis e
veículos, áreas de uso comum, como cozinhas, banheiros, etc.?
D 2.2 Verifique se existe um padrão de site (política, procedimento, protocolo ou instrução)
que especifique especificamente os requisitos de distância social / física em equipamentos e
veículos móveis, áreas de uso comum, como cozinhas, banheiros, etc.
Por exemplo, o padrão do local (política, procedimento ou protocolo) declara claramente que
as pessoas devem manter uma distância de separação física de pelo menos 1,5 m (5 pés),
idealmente 2 m (6,5 pés).

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 O pessoal é capaz de trabalhar (inlcuindo pausas para refeições) e manter as diretrizes
de distância física/social?
I 2.1 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) do local de trabalho para garantir
que os requisitos de distanciamento social / físico sejam seguidos e mantidos.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A

I 1.2 O pessoal tem acesso ao EPI apropriado, como máscaras faciais, onde manter as
diretrizes de distância social não é possível?
I 2.2 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) do local de trabalho para garantir
que o pessoal tenha acesso a máscaras faciais, luvas e outros EPIs apropriados.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A
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I 1.3 O pessoal está usando EPI apropriado como máscaras faciais, onde manter as diretrizes
de distância social não é possível?
I 2.3 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) do local de trabalho para garantir
que o pessoal esteja usando EPI apropriado.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Há diretrizes para apoiar higiene das mãos?
D 2.1 Verifique se existe um padrão no local (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente os requisitos de higiene das mãos para o COVID-19.
Garantir que as expectativas de higiene das mãos foram definidas para diferentes funções e
instalações, equipamentos fornecidos e reabastecidos, processos de trabalho considerados.

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 O pessoal está ciente das diretrizes de higiene das mãos?
I 2.1 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) do local de trabalho para garantir
que o pessoal esteja limpando as mãos na entrada e saída de áreas comuns, como cozinhas,
refeitórios e banheiros, bem como antes da preparação dos alimentos.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A

I 1.2 As diretrizes de higiene das mãos são exibidas em locais de destaque?
I 2.2 Verifique se:
- cartazes educativos sobre higiene das mãos são exibidos em todo o local de trabalho.
- pôsteres mostrando as principais etapas para uma lavagem eficaz das mãos são exibidos
em todas as instalações de lavagem das mãos.
- brochuras com orientações são oferecidas pelos agentes de saúde e segurança ocupacional.
- informações / instruções sobre saúde são fornecidas nas reuniões dos funcionários e na rede
da empresa.

Sim Não N/A

I 1.3 O pessoal está seguindo as diretrizes de higiene das mãos?
I 2.3 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) do local de trabalho para garantir
que o pessoal esteja lavando as mãos regularmente e completamente por 20 a 30 segundos e
/ ou esfregando o desinfetante nas mãos por 20 a 30 segundos em momentos adequados no
local de trabalho.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A
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I 1.4 O pessoal está aplicando as práticas de higiene das mãos, como usar EPI apropriado
para reduzir contato com superfícies?
I 2.4 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) do local de trabalho para garantir
que o pessoal esteja aplicando práticas de higiene das mãos, como o uso de EPI apropriado
para reduzir o contato com superfícies em áreas apropriadas do local de trabalho.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Há alguma orientação de triagem do COVID-19 para o pessoal relevante?
D 2.1 Verifique se existe um padrão no local (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente os requisitos de triagem do COVID-19 para o pessoal relevante.
Garantir que orientações detalhadas foram fornecidas para o pessoal e instalações
relevantes.

Sim Não N/A

D 1.2 Há diretrizes (incluindo uma instalação destinada) para gerencair o peossal que
apresentar sinais e sintomas do COVID-19 na área?
Isto é, avaliar, tratar, isolar, apoiar (inclui a prestação de serviços se isolado em um
acampamento).
D 2.2 Verifique se um ""plano de resposta"" foi desenvolvido caso alguém adoeça com
sintomas de COVID-19 (tosse, febre, mal-estar).
Verifique se o plano:
- identifica uma sala ou área em que alguém que se sente mal ou apresenta sintomas pode
ser isolado com segurança.
- permite a transferência segura de pessoas doentes para uma instalação designada.
- detalha o que fazer se um funcionário, participante da reunião, funcionário ou prestador de
serviços for positivo para o COVID-19 durante ou logo após uma reunião ou após entrar em
contato com outras pessoas no local de trabalho.
- considera como identificar e apoiar pessoas que possam estar em risco. Isso pode incluir
pessoas que viajaram recentemente com a pessoa infectada, pessoas que trabalham com a
pessoa infectada ou outras pessoas com condições que as colocam em maior risco de
doenças graves (por exemplo, pessoas com diabetes, doenças cardíacas e pulmonares,
idosos). era).

Sim Não N/A

D 1.3 Há diretrizes para garantir que o pessoal saiba o que fazer quando eles não se sentirem
bem?
D 2.3 Verifique se existe um padrão no local (política, procedimento, protocolo ou instrução)
que cubra os requisitos de limpeza e higienização de áreas onde um indivíduo potencialmente
infectado (ou alguém que seja positivo para o COVID-19) contaminou uma área ou peça de
equipamento, por exemplo o veículo que a pessoa estava dirigindo, a sala onde a pessoa
estava hospedada.

Sim Não N/A
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Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 Existem diretrizes para garantir que o pessoal saiba o que fazer quando se sentir mal?
I 2.1 Verifique lá um padrão do site (política, procedimento, protocolo ou instrução) que
detalha o que as pessoas devem fazer e suspeitam que possam ter o vírus COVID-19.
Realize uma amostra aleatória de verificações no local de trabalho e pergunte às pessoas se
elas estão cientes das etapas que precisam tomar no caso de suspeitar que possam ter o
vírus COVID-19. Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas na
sua área de trabalho.

Sim Não N/A

Treinamento / Competência Conformidade Comentários / Plano de ação

T 1.1 Os membros da equipe que lidam com o pessoal que exibe sinais e sintomas foram
treinados e considerados competentes?
T 2.1 Pergunte a uma amostra de pessoas se elas foram treinadas sobre como gerenciar
pessoas com suspeita de COVID-19 ou pessoas que são realmente positivas para COVID-19.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas se sentem competentes para lidar com o risco do
COVID-19 em sua área de trabalho, por exemplo. médico, limpeza, etc.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A

T 1.2 O pessoal que limpa equipamentos e instalações em resposta ao COVID-19 foi treinado?
T 2.2 Pergunte a uma amostra de pessoas se elas foram treinadas sobre como limpar e
higienizar completa e efetivamente os equipamentos e instalações em relação ao
Coronavírus.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas sabem quanto tempo o Coronavírus pode
sobreviver em superfícies diferentes.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas se sentem competentes para responder a todas
as situações de limpeza do COVID-19.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Os planos de recursos foram revisados para considerar os requisitos de distância
física/social, como número de veículos, tempo de limpeza, instalações para refeições etc.
D 2.1 Verifique se os planos de recursos levam em consideração o número de veículos, o
tempo de limpeza, a capacidade das instalações para refeições e os requisitos de assentos.

Sim Não N/A

D 1.2 Existem diretrizes para garantir que o pessoal mantenha distância física/social em
equipamentos móveis e veículos?
D 2.2 O planejamento da verificação leva em consideração o número de veículos e o tempo
de limpeza.

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 O pessoal está implementando diretrizes para o distanciamento físico/social de
equipamentos móveis e veículos?
I 2.1 Verifique uma pessoa para um veículo de cabine única de 2 lugares e para veículos com
mais de uma fila de assentos; deve haver apenas uma pessoa por fila, com deslocamento
escalonado como um tabuleiro de xadrez.

Sim Não N/A
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Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 Há diretrizes de limpeza de equipamento móvel e veículos disponível para o pessoal?
I 2.1 Verifique se há uma cópia das diretrizes de limpeza dentro de cada equipamento móvel
e em cada veículo leve.

Sim Não N/A

I 1.2 O equipamento móvel e veículos estão sendo limpos conforme as diretrizes de limpeza?
I 2.2 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) de equipamentos / veículos no
local de trabalho para garantir que eles estejam sendo limpos de acordo com as diretrizes de
limpeza.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A

I 1.3 O pessoal está limpando o equipamento móvel e veículos antes e/ou depois de usar?
I 2.3 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) de equipamentos / veículos no
local de trabalho para garantir que eles estejam sendo limpos antes e após o uso.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 O regime de limpeza foi revisado e alterado para refletir as medidas de redução de
transmissão do COVID-19?
D 2.1 Verifique se ""protocolo"" e ""instruções"" de limpeza foram alterados para refletir as
medidas de redução de transmissão do COVID-19.
Garanta que os funcionários estejam cientes e sigam os requisitos novos e modificados.

Sim Não N/A

D 1.2 Existem diretrizes para demarcar a distância física/social no local e mantida?
D 2.2 Verifique se existe um padrão de site (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente a demarcação para distanciamento social / físico.
ou seja, assentos / mesa com etiqueta, 'onde ficar' fita no chão, sinalização.
Realize uma verificação física (amostragem aleatória) das áreas de uso comum para garantir
que as demarcações sejam feitas de acordo com os procedimentos.

Sim Não N/A

D 1.3 Há uma diretiz para definir o horário de abertura e fechamento das instalações?
D 2.3 Verifique se existe um padrão de site (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente os horários de abertura e fechamento das áreas de uso comum.
ou seja, placas postadas em cada instalação, comunicações (e-mail, boletins, etc.).
Garanta que os funcionários estejam cientes e observem os horários de abertura e
fechamento.

Sim Não N/A

D 1.4 Existem diretrizes em vigor para apoiar a redução da transmissão em refeitórios e
cozinhas?
Isto é, talheres de uso único, ciclos de lava-louças para lavagem em panela quente, itens de
comida embalados individualmente etc.
D 2.4 Verifique se existe um padrão local (política, procedimento, protocolo ou instrução) que
cubra especificamente os requisitos de redução de transmissão para salas de refeição e
cozinhas, ou seja, talheres de uso único, ciclos de lava-louças para lavagem de panela quente,
itens de comida embalados individualmente, etc.

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal em áreas de uso
comum, como cozinhas, refeitórios e banheiros?
I 2.1 Realize uma verificação física de cozinhas, refeitórios e banheiros para garantir que os
produtos de limpeza estejam disponíveis e claramente visíveis ao pessoal.
Nota: Isso permitirá que o pessoal desinfete a preparação de alimentos e as áreas de
alimentação (por exemplo, mesas, balcões) antes do uso.

Sim Não N/A
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I 1.2 O pessoal está limpando as mãos em entradas e saídas de áreas comuns, como
cozinhas, refeitórios e banheiros?
I 2.2 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) das áreas comuns para garantir
que o pessoal esteja limpando as mãos na entrada e na saída, ou seja, lavando as mãos
regularmente e completamente e / ou esfregando o desinfetante nas mãos por 20 a 30
segundos.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco na área de trabalho.

Sim Não N/A

I 1.3 O plano de demarcação para distanciamento social / físico foi implementado?
I 2.3 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) das áreas de uso comum para
garantir que as demarcações sejam feitas de acordo com os procedimentos, ou seja, assentos
/ mesas etiquetados, 'onde colocar fita' no chão, sinalização.

Sim Não N/A

I 1.4 O pessoal está seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social nas áreas de uso
comum?
I 2.4 Realize uma amostra aleatória de verificações nas áreas comuns para garantir que as
pessoas sigam os requisitos de distanciamento social / físico.

Sim Não N/A

I 1.5 O pessoal está aderidno aos horários de abertura e fechamento?
I 2.5 Realize uma amostra aleatória de verificações nas áreas comuns, de entrada e saída,
para garantir que as pessoas estejam aderindo às horas de abertura e fechamento.

Sim Não N/A

I 1.6 O pessoal está cumprindo com as diretrizes de redução da transmissão em refietórios e
cozinha?
I 2.6 Realize uma amostra aleatória de verificações nas salas de refeições e cozinhas para
garantir que as medidas de redução da transmissão sejam implementadas e o pessoal esteja
seguindo as diretrizes, por exemplo, talheres de uso único e alimentos embalados
individualmente estão disponíveis e em ciclos de máquina de lavar louça usados na cozinha,
os funcionários da cozinha etc.

Sim Não N/A

I 1.7 O pessoal está limpando as áreas de preparação de comida e de alimentação, isto é,
mesas, cadeiras e bancadas) antes de usar?
I 2.7 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) das áreas de preparação e
alimentação dos alimentos para garantir que eles estejam sendo limpos antes do uso.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco na área de trabalho.

Sim Não N/A
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I 1.8 O pessoal está limpando outras áreas de uso comum, como banheiros, regularmente?
I 2.8 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) dos banheiros para garantir que
eles estejam sendo limpos regularmente.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco na área de trabalho.

Sim Não N/A

Treinamento / Competência Conformidade Comentários / Plano de ação

T 1.1 O pessoal da limpeza é treinadonas medidas de redução da transmissão da COVID-19?
T 2.1 Pergunte a uma amostra de pessoas se elas foram treinadas em medidas de redução de
transmissão para o Coronavírus.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas sabem quanto tempo o Coronavírus pode
sobreviver em superfícies diferentes.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas se sentem competentes para responder às
situações aplicáveis do COVID-19.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco na área de trabalho. Garanta que a equipe seja informada através da rede da empresa e
nas reuniões da equipe do departamento sobre medidas de redução de transmissão. Verifique
se os procedimentos relevantes são comunicados eletronicamente.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Há diretrizes de higiene e distanciamento físico/social disponíveis para o gerenciamento
de uso de áreas comuns fora da área, incluindo cantinas e salas de jantar em vilas?
D 2.1 Verifique se existe um padrão (política, procedimento, protocolo ou instrução) e se ele
cobre especificamente os requisitos de higiene das mãos do COVID-19 em cantinas e salas de
jantar da vila.
Garantir que as expectativas de higiene das mãos foram definidas para diferentes funções e
instalações, equipamentos fornecidos e reabastecidos, processos de trabalho considerados.
Verifique se existe um padrão (política, procedimento, protocolo ou instrução) que especifique
especificamente os requisitos de distância social / física para cantinas e salas de jantar da vila.
Por exemplo, o (política, procedimento, protocolo ou instrução) afirma claramente que as
pessoas devem manter uma distância de separação física de pelo menos 1,5 m (5 pés),
idealmente 2 m (6,5 pés).

Sim Não N/A

D 1.2 Há diretrizes no local para apoiar a redução da transmissão ao redor de serviço de
comida e bebida?
D 2.2 Verifique se existe um padrão (política, procedimento, protocolo ou instrução) que cubra
especificamente os requisitos de redução de transmissão para cantinas e salas de jantar da
vila, por exemplo, self-service sempre que possível, talheres de uso único, ciclos de lava-
louças para lavagem de panela quente, itens de comida embrulhados individualmente, etc.

Sim Não N/A

D 1.3 O regime de limpeza tem sido revisado e alterado para refletir as medidas de redução
da transmissão do COVID-19?
D 2.3 Verifique se ""protocolo"" e ""instruções"" de limpeza foram alterados para refletir as
medidas de redução de transmissão do COVID-19.
Garanta que os funcionários estejam cientes e sigam os requisitos novos e modificados.

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal nas áreas de uso
comum?
I 2.1 Realize uma verificação física de cozinhas, refeitórios e banheiros para garantir que os
produtos de limpeza estejam disponíveis e claramente visíveis ao pessoal.
Nota: Isso permitirá que o pessoal desinfete a preparação de alimentos e as áreas de
alimentação (por exemplo, mesas, balcões) antes do uso.

Sim Não N/A
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I 1.2 O pessoal está limpando as mãos de acordo com as diretrizes antes de entrar em áreas
de uso comum, como cantinas e salas de jantar em vilas?
I 2.2 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) das áreas comuns para garantir
que o pessoal esteja limpando as mãos na entrada e na saída, ou seja, lavando as mãos
regularmente e completamente e / ou esfregando o desinfetante nas mãos por 20 a 30
segundos.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A

I 1.3 O pessoal está limitando o que eles tocam em áreas de uso comum, como cantinas e
salas de jantar em vilas?
I 2.3 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) do local de trabalho para garantir
que o pessoal esteja aplicando práticas de higiene das mãos (por exemplo, usando luvas) e
limitando o que tocam (por exemplo, usando talheres de uso único e selecionando itens
embrulhados individualmente) para reduzir o contato com superfícies em cantinas e
restaurantes da vila quartos.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco em sua área de trabalho.

Sim Não N/A

I 1.4 O pessoal está seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social?
I 2.4 Realize uma amostra aleatória de verificações nas áreas comuns para garantir que as
pessoas sigam os requisitos de distanciamento social / físico.

Sim Não N/A

I 1.5 A demarcação de distanciamento físico/social está no local e mantida?
I 2.5 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) das áreas de uso comum para
garantir que as demarcações sejam feitas de acordo com os procedimentos, ou seja, assentos
/ mesas etiquetados, 'onde colocar fita' no chão, sinalização etc.

Sim Não N/A

I 1.6 Os horários de abertura e fechamento estão claramente marcados nas áreas comuns?
I 2.6 Verifique se os horários de abertura e fechamento de cantinas e salas de jantar da vila
estão clara e com destaque em todas as cantinas e salas de jantar da vila.

Sim Não N/A

I 1.7 O pessoal está aderindo ao horário de fechamento de área comum?
I 2.7 Realize uma amostra aleatória de verificações nas áreas comuns (entrada e saída) para
garantir que as pessoas estejam aderindo às horas de abertura e fechamento.

Sim Não N/A
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Treinamento / Competência Conformidade Comentários / Plano de ação

T 1.1 O pessoal da limpeza está treinado nas medidas de redução da transmissão do COVID-
19?
T 2.1 Pergunte a uma amostra de pessoas se elas foram treinadas em medidas de redução de
transmissão para o Coronavírus.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas sabem quanto tempo o Coronavírus pode
sobreviver em superfícies diferentes.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas se sentem competentes para responder às
situações aplicáveis do COVID-19.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas e o nível de
risco na área de trabalho. Garanta que a equipe seja informada através da rede da empresa e
nas reuniões da equipe do departamento sobre medidas de redução de transmissão. Verifique
se os procedimentos relevantes são comunicados eletronicamente.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Há diretrizes para garantir que o pessoal limpe as mãos deles ao entrar e sair das
instalações do aeroporto?
D 2.1 Verifique se existe um padrão no local (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente os requisitos de higiene das mãos do COVID-19 nas instalações
do aeroporto.

Sim Não N/A

D 1.2 Há diretrizes para o gerenciamento de viagem para garantir que o pessoal está
seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social e não se misturando?
D 2.2 Verifique se existe um padrão no local (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente o distanciamento social / físico a ser seguido nas instalações do
aeroporto.

Sim Não N/A

D 1.3 O pessoal é capaz de manter as diretrizes de distanciamento físico/social?
D 2.3 Verifique se os requisitos de distanciamento social / físico que precisam ser seguidos nas
instalações do aeroporto são práticos e podem ser alcançados.
Realize uma amostra aleatória de verificações no aeroporto e garanta que as pessoas possam
praticamente atender aos requisitos de distância social / física.

Sim Não N/A

D 1.4 Onde apropriado, os controles das instalações tem sido revisados e alterados para
refletir as medidas de redução da transmissão da COVID-19?
D 2.4 Em intervalos apropriados, por exemplo 1 ou 3 meses, verifique se todas as Verificações
COVID-19 realizadas nas instalações do aeroporto foram revisadas e se as ações pendentes
foram abordadas. Verifique também se as listas de verificação são alteradas com base no
feedback e aprovação da empresa.
Ao realizar revisões, garanta que o regime de limpeza, o contato da equipe, a separação nas
áreas de espera etc. sejam todos considerados parte da revisão.

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal?
I 2.1 Realize uma verificação física do aeroporto para garantir que os produtos de limpeza
estejam disponíveis e claramente visíveis ao pessoal.

Sim Não N/A
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I 1.2 O pessoal está lavando suas mãos apropriadamente ao entrar e sair das instalações do
aeroporto?
I 2.2 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) das instalações do aeroporto para
garantir que o pessoal esteja limpando as mãos por 20 a 30 segundos na entrada e saída do
aeroporto.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas que utilizam
as instalações do aeroporto.

Sim Não N/A

I 1.3 O pessoal está seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social e não se
misturando?
I 2.3 Verifique se os requisitos de distância social / física que precisam ser seguidos nas
instalações do aeroporto estão sendo aplicados.
Realize uma amostra aleatória de verificações no aeroporto e garanta que as pessoas
estejam seguindo os requisitos de distanciamento social / físico.

Sim Não N/A

I 1.4 O pessoal está seguindo as instruções da equipe do aeroporto em relação aos
requerimentos da COVID-19?
I 2.4 Verifique, por meio de verificações aleatórias no aeroporto, se as pessoas estão
sentadas apenas onde são direcionadas (por exemplo, sentado no tabuleiro de xadrez) e se
estão limitando o que tocam.

Sim Não N/A

Treinamento / Competência Conformidade Comentários / Plano de ação

T 1.1 O pessoal do aeroporto está provendo boas instruções a respeito do distanciamento
físico/social do pessoal durante o embarque/desembarque?
T 2.1 Verificar, através de verificações aleatórias no aeroporto, se os funcionários do
aeroporto estão fornecendo boas instruções sobre o distanciamento social / físico do pessoal
durante o embarque e / ou desembarque
ou seja, 'onde ficar' fita no chão, sinalização etc.

Sim Não N/A

T 1.2 O pessoal do aeroporto está treinado e competente para aplicar as diretrizes do COVID-
19?
T 2.2 Pergunte a uma amostra do pessoal do aeroporto se eles foram treinados sobre as
diretrizes do COVID-19.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas se sentem competentes para aplicar todas as
diretrizes do COVID-19.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado ao número de pessoas que trabalham
nas instalações do aeroporto.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Há diretrizes para garantir que o pessoal limpe as mãos deles ao entrar e sair dos
ônibus?
D 2.1 Verifique se existe um padrão no local (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente os requisitos de higiene das mãos do COVID-19 nas áreas de
embarque e desembarque de ônibus.

Sim Não N/A

D 1.2 Há diretrizes para o gerenciamento de viagem para garantir que o pessoal está
seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social e não se misturando?
D 2.2 Verifique se existe um padrão no local (política, procedimento, protocolo ou instrução) e
se ele cobre especificamente o distanciamento social / físico a ser seguido nas áreas de
embarque e desembarque de ônibus.

Sim Não N/A

D 1.3 Onde apropriado, os controles das instalações tem sido revisados e alterados para
refletir as medidas de redução da transmissão da COVID-19?
Nota: Inclui regime de limpeza, contato com pessoal, separação em áreas de espera, etc.
D 2.3 Em intervalos apropriados, por exemplo 1 ou 3 meses, verifique se todas as Verificações
COVID-19 realizadas nas áreas de embarque e desembarque de ônibus foram revisadas e se
as ações pendentes foram abordadas. Verifique também se as listas de verificação são
alteradas com base no feedback e aprovação da empresa.
Ao realizar revisões, garanta que o regime de limpeza, o contato da equipe, a separação nas
áreas de espera etc. sejam todos considerados parte da revisão.

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 Os produtos de limpeza estão disponíveis e visíveis para o pessoal?
I 2.1 Realize uma verificação física das áreas de embarque e desembarque de ônibus para
garantir que os produtos de limpeza estejam disponíveis e claramente visíveis ao pessoal.

Sim Não N/A

I 1.2 O pessoal está seguindo as diretrizes de higiene das mãos ao entrar e sair das
instalações dos ônibus?
I 2.2 Realize uma verificação física (amostragem aleatória) das áreas de embarque e
desembarque do ônibus para garantir que o pessoal esteja limpando as mãos ou 20 a 30
segundos na entrada e saída do ônibus.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado para o número de pessoas que usam o
barramento.

Sim Não N/A
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I 1.3 O pessoal esá seguindo as diretrizes de distanciamento físico/social e não se misturando?
I 2.3 Verifique se os requisitos de distanciamento social / físico que precisam ser seguidos nas
áreas de embarque e desembarque de ônibus estão sendo aplicados.
Realize uma amostra aleatória de verificações nas áreas de embarque e desembarque de
ônibus e garanta que as pessoas estejam seguindo os requisitos de distância social / física.

Sim Não N/A

I 1.4 O pessoal está seguindo as instruções da equipe do ônibus?
I 2.4 Verifique através de verificações aleatórias nas áreas de embarque e desembarque de
ônibus que as pessoas estão seguindo as instruções do motorista, ou seja, dando nomes ao
motorista para manifesto, sentando apenas onde direcionado (por exemplo, assentos no
tabuleiro de xadrez, assentos etiquetados) e limitando o que tocam.

Sim Não N/A

I 1.5 Os motoristas estão limpando os veículos deles após cada corrida?
I 2.5 Verifique através de verificações aleatórias nas áreas de embarque e desembarque do
ônibus, se o motorista está limpando o ônibus de acordo com as diretrizes apropriadas após
cada operação.

Sim Não N/A

Treinamento / Competência Conformidade Comentários / Plano de ação

T 1.1 O pessoal do ônibus está provendo boa instrução a respeito do distanciamento
físico/social para o pessoal durante embarque/desembarque?
T 2.1 Verifique por meio de verificações aleatórias nas áreas de embarque e desembarque de
ônibus que o pessoal do ônibus esteja fornecendo boas instruções sobre o distanciamento
social / físico do pessoal durante o embarque e / ou desembarque, ou seja, onde colocar fita
adesiva no chão, sinalização etc.

Sim Não N/A

T 1.2 O pessoal do ônibus é treinado e competente para aplicar o procedimento do COVID-19,
isto é, limpando após cada corrida?
T 2.2 Pergunte a uma amostra do pessoal do ônibus se eles foram treinados sobre as
diretrizes do COVID-19 para limpar o ônibus após cada corrida.
Pergunte a uma amostra de pessoas se elas se sentem competentes para aplicar todas as
diretrizes do COVID-19.
Nota: Verifique se o tamanho da amostra é adequado ao número de pessoas que trabalham
nas áreas de embarque e desembarque de ônibus.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Existe um plano de resposta adequado em implementação?
D 2.1 Verifique se um "Plano de Resposta da Comunidade" foi desenvolvido ou está em
desenvolvimento.
Verifique se o plano de resposta da comunidade:
- identifica os requisitos de bloqueio para a cidade / área e fornece detalhes sobre cada
estágio dos requisitos de bloqueio.
- detalha o afastamento social e a prevenção de interação com comunidades locais em risco
e pessoas vulneráveis.
- detalha os possíveis impactos ao emprego e às empresas locais e esboça estratégias para
gerenciar esses impactos.
- permite comunicações efetivas com o governo local e as partes interessadas.
- fornece apoio às unidades de saúde locais.

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 A liderança sênior conduziu uma avaliação de risco comunitário Covid-19 nas cidades e
comunidades vizinhas afetadas?
I 2.1 Verifique se uma avaliação de risco comunitária foi realizada.
Veja os resultados da avaliação e verifique se ela é adequada ao nível de risco da
comunidade.

Sim Não N/A
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Desenho Conformidade Comentários / Plano de ação

D 1.1 Existem diretrizes da COVID-19 para garantir a segurança da tripulação e do pessoal do
navio?
D 2.1 Verifique se existe uma norma ou diretiva COVID-19 para garantir a segurança da
tripulação e do pessoal do navio e se ela contém, no mínimo, os seguintes elementos:
- conhecimento geral do COVID-19
- cartazes educacionais e notificações descrevendo as medidas preventivas da empresa.
- higienização regular de estações de trabalho e equipamentos.
- fornecimento adequado de equipamento de proteção individual (máscaras, luvas, etc.).
- distanciamento e separação social
- requisitos gerais de higiene e higienização das mãos.
- boa higiene respiratória no local de trabalho.
- gerenciamento de reuniões, eventos e encontros.
- diretrizes de viagem, incluindo locais para comunicação interna e externa (fechamentos,
conselhos de saúde, etc.).

Sim Não N/A

Implementação Conformidade Comentários / Plano de ação

I 1.1 Foi recebida a confirmação de nenhum (zero) casos COVID-19 positivos a bordo do
navio?
I 2.1 Verifique se os protocolos de teste foram seguidos e confirme que não há casos positivos
de COVID-19 a bordo do navio.

Sim Não N/A

I 1.2 Toda a documentação de e para o navio está sendo gerenciada para reduzir o contato
com a tripulação?
I 2.2 Realize uma pesquisa do processo de troca de documentação de remessa para garantir
que ele siga os protocolos para minimizar o contato pessoal.
ou seja, troca automatizada de documentos eletrônicos.

Sim Não N/A

I 1.3 Todos os controles estão em vigor para separar o pessoal da tripulação do navio?
I 2.3 Verifique se o pessoal e a tripulação do navio estão segregados.
ou seja, são exibidas diretrizes, segregação e delineamento de trabalho.

Sim Não N/A

I 1.4 O pessoal segue as diretrizes de distanciamento social / físico e não se mistura?
I 2.4 Verifique se existe um padrão de site (política, procedimento, protocolo ou instrução) em
vigor e se ele cobre especificamente o distanciamento social / físico a ser seguido.
ou seja, durante o rascunho, a descarga, o carregamento, a caminhada sempre onde
indicado, minimizando o tempo no bloco de acomodação.

Sim Não N/A
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I 1.5 A tripulação do navio segue as instruções relativas ao distanciamento social / físico do
pessoal durante o embarque / desembarque / trabalho no navio?
I 2.5 Verifique, por meio de verificações aleatórias no cais, que a tripulação do navio está
seguindo as instruções relativas ao distanciamento social / físico do pessoal durante o
embarque e / ou desembarque.
ou seja, fique dentro do navio, exceto pelo calado, mudança de tripulação, caimento.

Sim Não N/A

I 1.6 Todos os serviços prestados ao navio estão sendo gerenciados para reduzir o contato
com a tripulação?
I 2.6 Verifique por meio de verificações aleatórias que todos os serviços prestados ao navio
estão sendo gerenciados para minimizar o contato do pessoal com a tripulação do navio.
por exemplo. entrega de mercadorias e recuperação de resíduos, entrega de bunker,
conhecimento de embarque.

Sim Não N/A

Treinamento / Competência Conformidade Comentários / Plano de ação

T 1.1 O pessoal e a tripulação do navio são treinados e competentes para aplicar as diretrizes
da COVID-19?
T 2.1 Pergunte a uma amostra do pessoal e da tripulação do navio se eles foram treinados em
medidas de redução de transmissão para o Coronavírus.
Pergunte a uma amostra do pessoal e da tripulação do navio se eles sabem quanto tempo o
Coronavírus pode sobreviver em diferentes superfícies.
Pergunte a uma amostra do pessoal e da tripulação do navio se eles se sentem competentes
para responder às situações aplicáveis do COVID-19.

Sim Não N/A
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