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Como retomar as atividades?

Protegendo
funcionários e clientes da 

contaminação do vírus da Covid-19 
nas instalações da empresa. 

Evitando
contaminação no ambiente de 

trabalho (lojas, escritórios, fábricas, 
etc) e nos produtos.

Precavendo
demandas trabalhistas no 

adoecimento e falecimento por 
Covid-19.

Divulgando
internamente e para o mercado 

que a empresa se importa e cuida 
dos seus funcionários.

Demonstrando
aos órgãos públicos que toma 

medidas de prevenção para uma 
retomada segura das atividades.

(atendimento à Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 
2020, processo nº 19966.100581/2020-51).

Prevenindo
o afastamento de 14 dias dos 

funcionários devido à contaminação, 
as despesas relacionadas e a perda 

repentina da força de trabalho.



Testagem laboratorial periódica com 

exames específicos para detecção do 

vírus da Covid-19 para funcionários 

que retornarão presencialmente às 

atividades (lojas, escritórios, fábricas, 

etc).

Telemonitoramento de saúde

Avaliação de saúde inicial e diária dos 

funcionários para identificação e 

conduta dos casos suspeitos ou 

confirmados da Covid-19.



           

Telemonitoramento  
e avaliação dos sintomas 
e dos testes

Liberação do funcionário para retornar 
de forma segura as atividades

Afastamento, isolamento e 
acompanhamento da evolução clínica e 
retorno seguro ao trabalho

Teste RT-PCR em 
grupos de até 5 
funcionários

Teste individual 
Sorológico IgG

Autodeclaração 
e termo de 
consentimento 

Como funciona?

Fase de Implantação



           

Telemonitoramento  
e avaliação dos sintomas 
e dos testes

Liberação do funcionário para 
continuar de forma segura as 
atividades

Afastamento, isolamento e 
acompanhamento da evolução clínica e 
retorno seguro ao trabalho

Teste quinzenal de 
RT-PCR em grupos 
de 5 funcionários

Check-in diário dos 
funcionários (auto 
declaração)

Como funciona?

Fase de Monitoramento
acompanhamento da saúde dos funcionários



Como é aplicado o 
monitoramento da saúde dos funcionários?

Telemonitoramento

de saúde

▪ Avaliação do risco e dos casos suspeitos a partir 

do check-in diário;

▪ Afastamento do trabalho, isolamento  e 

monitoramento da evolução clínica;

▪ Condução da investigação diagnóstica;

▪ Definição do retorno seguro ao trabalho.

Check-in diário 

de saúde

Autodeclaração diária de saúde específica para 

identificação de casos suspeitos de Covid-19:

▪ envio diário de questionário simplificado para o 

celular do funcionário;

▪ identificação de suspeita e risco para Covid-19;

▪ afastamento imediato do trabalho e 

acompanhamento por telemonitoramento.



Por que estes exames?

Teste molecular RT-PCR (SARS-COv2) 

▪ Exame padrão ouro (mais confiável) pela comunidade científica.

▪ Detecta o vírus no organismo (assintomáticos e pré-sintomáticos) e o 
risco de transmissão da Covid-19.

▪ Sensibilidade e especificidade próxima a 100% para detecção do vírus 
da Covid-19.

Teste sorológico IgG por automação (imunoensaio de 
micropartículas por quimioluminescência)

▪ Capaz de detectar a presença de anticorpos contra o vírus da Covid-
19.

▪ Identifica indivíduos que já tiveram a doença, não identifica 
transmissores do vírus.

Exame mais preciso e confiável em relação ao teste rápido para 
Covid-19.



O Programa Volta à Empresa sem Covid-19 é 

uma assessoria especializada no enfrentamento 

da pandemia que atuará em parceria com o seu 

SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho).

E se a minha empresa 

já tiver um SESMT?



           
Como minha empresa pode 
evidenciar e divulgar as ações?

Certificado de Trabalho Seguro -

Covid-19

&
KPIs / Indicadores

da Covid-19



Solicite Orçamento

+55 (21) 3812-8482
WhatsApp

contato@sciencelabs.com.br

www.sciencelabs.com.br
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▪ Inclui 6 testes de RT-PCR distribuídos entre as fases de implantação e monitoramento;

▪ Inclui 1 teste sorológico IgG e 90 dias de telemonitoramento em saúde por funcionário/trimestre;

▪ Não inclui valores de testagem adicionais (RT-PCR individuais para diagnóstico de sintomáticos);

▪ Coletas no local de trabalho ou no drive-thru Sciencelabs;

▪ Contratação mínima de 1 trimestre.

▪ Atende medidas listadas na PORTARIA CONJUNTA Nº 20, de 18 de junho de 2020.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085

