
1 - PROFISSIONAL DO ICOM CONTACTANTE DE OUTRO PROFISSIONAL DO ICOM, PACIENTE OU 
DOMICILIAR SUSPEITO/CONFIRMADO COVID-19 POSITIVO

 Considerar Contactante:
   Contato superior a 15 mim sem uso de máscara;
   Ter compartilhado o mesmo conforto no período NOTURNO, sem máscara;
   Ter realizado refeições juntos com menos de 1 metro de distância.

 Se  assintomático:
 Realizar Contato com SIAST pelo Tel:(71 3103-7150) ou ramal 
7302 que fará o agendamento da coleta de Swab para COVID-19 
que será feito após 3 dias do contato de risco, permanecer no 
trabalho utilizando máscara até sair resultado.

 Se Sintomático:
Seguir fluxo dos profissionais sintomáticos.

 Se Positivo: 
Afastar por 10 dias da coleta do exame.

 Se Negativo: 
Manter no trabalho.

 FLUXOGRAMAS COVID-19 PARA:

CCIH ICOM  - Elaborado em 24 de abril e Atualizado em 25 de maio de 2020 

 Realizar Swab apenas após 3 dias 
do contato de risco ou do inicio dos 
sintomas.

Informamos que profissionais contactantes de outros profissionais de saúde COVID – 19 positivo realizarão 
Swab. Caso estejam completamente assintomáticos deveram permanecer em seus setores utilizando máscara 
durante todo tempo, inclusive nos confortos, não fazer refeições em conjunto e higienizar as mãos com frequência 
até resultado do Swab. 



PROFISSIONAIS DO ICOM SINTOMÁTICOS* COM SUSPEITA DE COVID-19.

  Afastar das atividades laborativas por 3 dias realizar Swab para COVID-19

 Positivo

 Afastamento por 10 dias   do inicio dos sintomas. Não 
realizar Swab de controle.
 

Negativo

Retornar ao trabalho estando há 3 dias assintomático

 Retorna ao Trabalho.

Retornar ao trabalho após 10 dias se 
assintomático há 3 dias  Se sintomático após 10 dias do inicio dos 

sintomas. 

*São sintomas suspeitos: Coriza OU tosse OU febre OU falta de ar ou Diarreia associada a um desses sintomas. 

 FLUXOGRAMA 2

CCIH ICOM  - Elaborado em 24 de abril e Atualizado em 15 de junho de 2020 

Realizar Swab apenas 
após 3 dias do contato 
de risco ou do início 
dos sintomas. 

Se Funcionário da SESAB:
Entrar em contato com SIAST pelo Ramal 7302.

Se Funcionário de Terceirizada:
Entrar em contato com RH da Empresa.
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