Recomendações para prevenção e controle

de infecções pelo novo Coronavírus (COVID-19)
à Pessoa com Deficiência durante a pandemia
da COVID-19

#vaipassar
O SINDUSFARMA unindo esforços com a Prefeitura
Municipal de São Paulo para a efetiva proteção da
saúde, combater as adversidades causadas pela
pandemia do novo coronavírus, e para a retomada das
atividades econômicas da Capital, elaborou esse e-book
com informações úteis sobre a necessidade de atenção
e cuidados às pessoas com deficiência, cujos
procedimentos detalhados estão relatados na Nota
Técnica nº 05 DVPSIS/COVISA/2020.
Confira!

Informações Gerais

A pandemia da COVID-19 não acabou, por isso, os cuidados continuam:
Use sempre a máscara de forma correta, cobrindo nariz e boca;
Higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
Evite sair de casa;
Não fique em locais com aglomerações de pessoas;
Ao sentir qualquer sintoma, procure o hospital mais próximo.

Lembre-se:
É muito importante ficar em casa.
Se você tiver que sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento social.

Use a máscara corretamente

1- Esteja com as mãos limpas e
abra a máscara;
2- Coloque os elásticos ;
3- Verifique se a máscara está bem
colocada, posicionando-a sobre o
nariz e boca.

Protocolo das condições de saúde para retorno ao trabalho

ORIENTAÇÕES
CADEIRAS DE RODAS,
MULETAS,
BENGALAS, etc..

Cadeira e Bengalas
As cadeiras de rodas, muletas, bengalas, andadores, órteses e
próteses devem ser higienizadas, várias vezes ao dia e após
deslocamento externo, com água e sabão, com álcool a 70% ou
outro produto desinfetante;
Não esquecer de higienizar o aro propulsor da cadeira e os
punhos da cadeira manual e os “joysticks” (controle) de cadeiras
motorizadas, assim como as mãos;
Recomenda-se o uso de luvas para pessoas que realizam a
propulsão de sua própria cadeira de rodas ou uso do aro de
propulsão, quando existente.

Materiais de apoio
Todo e qualquer equipamento ou utensílio utilizados pelas
pessoas com deficiência no auxílio à realização de suas atividades
diárias ou de trabalho, como computadores, celulares, tablets,
óculos, lupa, talheres adaptados etc. devem ser frequentemente
higienizados.

Deficientes auditivos
Deficientes auditivos, usuários da Língua Brasileira
de Sinais (Libras) utilizam bastante as mãos para se
comunicar, na maioria das vezes levando-as ao
próprio rosto. Recomenda-se a lavagem frequente
das mãos, com água e sabão ou usar o álcool gel
70%.

Deficientes visuais

As pessoas com deficiência visual utilizam as mãos para leitura e
reconhecimento de pessoas e objetos, além de contar com o apoio
de outras pessoas para guiá-lo. Nesse sentido, é importante que
aqueles que estão guiando realizem também seus cuidados básicos
com a higiene;
Como as pessoas estão sendo orientadas a tossir e espirrar no
antebraço, importante que a pessoa com deficiência visual, ao ser
guiada por alguém, procure pegar no ombro do guia e não no
cotovelo;
Àqueles que se utilizam de cão guia, são indispensáveis os cuidados
com a higiene na volta para casa, com a limpeza das patas e pelos
do animal. Utilizar produtos específicos para realizar a higienização
do animal, lembrando que o álcool a 70% não pode ser passado no
cão, somente na coleira e guia que o dono geralmente manipula.

Transtorno do Espectro Autista – TEA e Deficiência
Intelectual
Pessoa com deficiência intelectual, que tem um
comprometimento
importante
de
autonomia
e
independência e que podem apresentar estereotipias ou
mesmo levar as mãos à boca, é importante a lavagem das
mãos inúmeras vezes ao dia e a higienização dos objetos
que são manipulados;
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA,
especialmente aquelas com importante comprometimento e
dificuldade para fazer uso da máscara, recomenda-se
permanecer em casa e só sair em casos de extrema
necessidade;
Evitar aglomerações e sempre que possível, manter a
distância de 1,5 metros a 2 metros.

ORIENTAÇÕES
ESTABELECIMENTOS

Higiene
Álcool em gel – disponibilizar recipientes abastecidos com álcool gel 70% para
higienização das mãos, instalados nos lugares de maior circulação de pessoas, de
fácil visualização e acesso, bem como em número suficiente para atender a
demanda do respectivo estabelecimento, e, que atendam também as
necessidades das pessoas com deficiência, tais como pessoas com nanismo,
baixa estatura e usuários de cadeiras de rodas;
Higienização do ambiente- intensificar a higienização dos ambientes e superfícies
de contato frequente por pessoas com deficiência, como pisos, corrimãos,
maçanetas, barras de apoio e outros locais onde possa haver contato com as
mãos;
Higienizar as cadeiras de roda – higienizar com água e sabão, com álcool 70% ou
outro produto desinfetante, a cada uso;
Tapetes sanitizantes - recomenda-se, caso seja possível, que o tapete sanitizante
seja adequado para permitir a rotação de 360o das cadeiras de rodas na entrada
dos recintos; Ressaltamos que a utilização de tapetes sanitizantes não é
imprescindível para os estabelecimentos, desde de que garantidos os
procedimentos de limpeza, desinfecção de pisos e superfícies com técnica
apropriada.

Orientações Gerais
Cardápio em braile – cardápio em braile, utilizado por pessoas com deficiência visual, deverá ser
envelopado com plástico filme, por exemplo, de maneira a possibilitar a sua higienização com álcool
líquido a 70% após cada uso;
Acesso - permitir o acesso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem a utilização de
máscaras de proteção, descartáveis ou confeccionadas em tecido, desde que apresentem os documentos
(Laudo médico que ateste o diagnóstico de TEA - CID F84, Carteira de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, Carteira de Instituição que comprove o diagnóstico de TEA CID F84);
Obrigações – manter o distanciamento social, higiene das mãos e etiqueta respiratória;
Atendimento preferencial - às pessoas com deficiência, visando à redução de tempo de permanência nas
dependências do estabelecimento;
Uso de máscara – uso de mascara adaptada, com visor labial, durante a comunicação com pessoas com
deficiência auditiva. A utilização de máscara com área transparente para leitura labial poderá ser
realizada nos estabelecimentos e locais onde for permitida ou indicada a máscara facial de uso não
profissional.

Ao chegar em casa
Reserve um local na entrada da casa (hall de entrada, área de
serviço, garagem, etc.) para deixar tudo o que trouxe da rua e
considere essa região como área “contaminada”;
Faça a higienização da cadeiras de rodas, muletas, bengalas,
andadores, órteses e próteses;
Faça a higienização das patas do cão guia;
Limpe bolsa, mochila, sacola ou mercadorias, limpe-as com
álcool 70% antes de guardar;
Higienize tudo o que tocou (como maçanetas, torneira e
chaves).
Tome banho e lave a roupa que estava usando;
Lave as máscaras que usou durante o dia;
Higienize tudo o que tocou (como maçanetas, torneira e
chaves).
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