INMETRA - Gestão Ocupacional
INFORME TÉCNICO - COLETIVAS MÉDICAS
20 de julho de 2020

Orientações Gerais
Prezado cliente,
Retomaremos os agendamentos de COLETIVAS MÉDICAS, para atualização dos exames
ocupacionais.
Tendo em vista a situação atual da pandemia por C
 OVID19, estipulamos novas regras de
agendamento que deverão ser seguidas para o bom andamento dos exames médicos
mantendo as orientações do Ministério da Saúde e A
 NAMT - Associação Nacional de Medicina
do Trabalho.

Agendamentos
Limite máximo de atendimento para o médico e/ou enfermeira:
●

5 pacientes por hora

●

20 pacientes por período de 4h

Adaptações no local de atendimento/
Deverão ser organizados e disponibilizados os itens a seguir no local escolhido pela empresa e
orientar a EQUIPE de trabalhadores que não participarão dos exames ocupacionais a não
circular nas proximidades do local de atendimento:
●

2 salas para atendimento simultâneo: 1 para o médico e 1 para o profissional de
enfermagem
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●

as salas deverão ser arejadas, mantendo persianas/janelas abertas para manter
adequada ventilação (em caso de uso de ar condicionado, deverão ter filtros biológicos
apropriados)

●

1 dispensador de álcool gel 70% para os funcionários usarem antes de adentrarem o
ambiente de atendimento

●

1 dispensador de álcool gel 70% na sala do médico

●

1 dispensador de álcool gel 70% na sala do enfermeiro

●

local de espera com cadeiras mantendo a distância de 1,5 a 2m, entre pessoas

●

providenciar profissional da limpeza para realizar a assepsia das bancadas de
atendimento com álcool 70% a cada 1h de atendimento

●

todos que entrarem em contato com a nossa equipe deverão estar com máscara e luvas
obrigatoriamente (orientar a troca dos EPIs após a última limpeza do setor usado para
atendimento, bem como assepsia das mãos antes e após a troca dos mesmos).

●

indicar qual banheiro será disponibilizado para os nossos profissionais da saúde e
verificar a possibilidade do uso exclusivo deles durante o período de atendimento; na
impossibilidade, orientar seus funcionários a não adentrarem banheiros coletivos ao
mesmo tempo

●

providenciar de 1 a 2 funcionários que recebam a nossa equipe desde a recepção até a
finalização do atendimentos, evitando que os mesmos toquem em maçanetas,
elevadores, documentos outros que não os próprios de atendimento.

●

proibir qualquer funcionário de realizar abordagem a nossa EQUIPE em conversas de
corredor ou para eventuais dúvidas (usar o tempo do atendimento para isto e no local
apropriado).

●

em caso de encaminhamento de funcionário que sinalizou que está com sintomas
gripais ou que teve contato com pessoa confirmada covid19 positivo (vide nossos
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informes técnicos), sinalizar o médico antes do início dos atendimentos e separar o
funcionários dos demais agendados para o período.

Nossa Equipe
●

Nossos profissionais foram orientados e se comprometem a seguir as recomendações
do uso obrigatório e correto dos EPIs.

●

Estão autorizados a cancelar os atendimentos ao constatarem que as medidas
solicitadas não foram adequadas para o bom andamento da COLETIVA MÉDICA e
prevenção de COVID19.

●

Ressaltamos para as empresas que não dispõe de ambulatório devidamente equipado
para tal, que o local adequado para atendimento é em centros médicos onde todas as
recomendações do Conselho Federal de Medicina e ANVISA estão em conformidade.

●

Estando cientes das recomendações acima, solicitamos que o responsável da
contratação dos serviços se responsabilize das medidas propostas e repasse aos
interessados em cumpri-las.

TESTE PARA COVID19
Realizamos TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO IgM e IgG para COVID19 nas empresas (opcional, a
ser contratado na proposta da COLETIVA MÉDICA).
●

Método: imunocromatográfico por amostra de sangue capilar. Teste realizado por um
profissional de enfermagem.

●

Preparo: não há. Sugerimos a realização após o 7o dia do início dos sintomas e/ou após
7 dias do contato com pessoa de caso suspeito ou confirmado de COVID19 positivo.

●

Resultado: laudo é emitido e assinado pelo médico responsável no ato da coletiva
médica, após 15min da realização.

●

Agendamento: solicitar a inclusão na proposta da COLETIVA MÉDICA.
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Termo de Consentimento e Responsabilidade
Eu, __________________________________________________________, de RG: ______________________,
declaro para os fins de CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS E
COMPLEMENTARES OCUPACIONAIS IN LOCO, que estou ciente das orientações do
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID19 para a realização de atendimento médico para a
empresa ____________________________________________, de CNPJ _____________________________,
localizada no endereço_____________________________________________________________________.
Os agendamentos serão conforme estipulado no INFORME TÉCNICO - COLETIVAS MÉDICAS
07.20 e adequações serão feitas de forma a garantir a segurança dos funcionários bem como
da equipe médica contratada pela INMETRA - GESTÃO OCUPACIONAL.
Tenho ciência dos canais de atendimento ao cliente para eventuais dúvidas que surgirem
durante este serviço, que se dá início no ato do aceite da proposta e tem como fim o ato de
entrega do ASO devidamente preenchido e liberado após os resultados do exames
complementares dos funcionários que assim realizarem.
Em caso de não conformidade conforme solicitado, tenho ciência que os honorários médicos
serão cobrados pelo tempo que o profissional dispos a serviço deste evento previamente
agendado, conforme orçamento acordado entre as empresas citadas acima.
____________________________________ | _____________________________
Carimbo e assinatura do responsável | RG
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