RECOMENDAÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS GRANJAS
Check list, diário, antes de entrar na granja:
Introdução:
1. É muito importante que todos sigam, rigorosamente, as recomendações dos
serviços de saúde e do departamento de recursos humanos da empresa;
2. Proteger a saúde das pessoas das granjas é a nossa maior prioridade;
3. As pessoas que trabalham nas granjas são profissionais especializados (e muito
difícil de serem substituídos);
4. Manter a saúde das pessoas e assegurar o cuidado e bem estar dos nossos
animais
Recomendações para os profissionais das granjas:
1. Limitar as visitas que não sejam de profissionais das granjas;
2. Se essa visita for necessária, em caso de emergência, utilizar um sistema de
entrada segura (a troca completa de roupa e calçado); disponibilizar luvas e
máscaras protetoras (melhor a máscara número 95);
3. As visitas regulares de equipe técnica, biólogos e médicos veterinários serão
avaliadas, caso a caso, e quando realizadas devem ter sempre a autorização
oficial da empresa;
4. A política de visitas da granja proíbe a entrada de qualquer visitante, doente, na
granja.
Cuidados com a saúde:
1. Avaliar o risco de infecção para outros: seu estatus com relação ao Covid-19;
seus possíveis contatos com pessoas positivas ao Covid-19 ou com pessoas que
tenham tido sintomas parecidos; o período de incubação pode ser até 14 dias - o
normal é de 3 a 15 dias;
2. Os seus sintomas: avaliar a febre antes de cada entrada e anotar no livro de
registro; qualquer pessoa com sintoma ou febre superior a 37.8º deve ser
enviado para casa e ficar em sistema de isolamento por 7 dias.
Prevenir transmissão entre profissionais:
1. Usar máscara, obrigatória, quando se trabalha com outras pessoas (a melhor é a
3M/N95);
2. Tossir sobre o braço quando estiver sem a máscara;
3. Lavar as mãos frequentemente e utilizar luvas;
4. Não preparar comida junto com outro colega de trabalho, o melhor é que cada
um traga sua comida de casa;
5. Se tiver a possibilidade de separar os profissionais por equipes de trabalho, em
ambientes e horários diferentes, limitar contatos entre esses grupos para que uma

equipe não tenha contato com a outra, tanto durante o trabalho (na cantina)
quanto nos vestiários ou banheiros.
Prevenir a exposição nas instalações da granja
1. Banheiros e vestiários: limpar e desinfectar regularmente/diariamente com água
sanitária em todas as zonas, é o mais correto;
2. Tolhas e uniformes: não compartilhe esse tipo de material, que cada um tenha o
seu. Atenção redobrada para lavar e secar;
3. Escritório, cozinha e refeitório: limpeza e desinfecção diária de todas as
superfícies.
Outras considerações e perguntas:
1. A exposição ao coronavírus suíno em granja pode dar falso positivo ao covid19? Não. Os vírus suínos são filogeneticamente diferentes, ou seja, os suínos não
transmitem o Covid-19 para o ser humano;
2. Não há evidências de que o Covid-19 possa infectar os suínos;
3. Os testes utilizados em humanos para covid-19 são RTPCR, que tem uma
excelente sensibilidade e especificidade.
É recomendado que todos sigam as recomendações do governo de cada país assim
como seguir, rigorosamente, as recomendações dos serviços de saúde e do
departamento de recursos humanos da empresa para que não coloquemos nenhum
profissional em risco.

