
Considerando a classificação de Pandemia para o Coronavírus (COVID-19) pela Organização

Mundial de Saúde (OMS) e as diretrizes do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Saúde

do Estado da Bahia (SESAB) para enfrentamento da pandemia; 

Considerando que a FESF-SUS tem como missão institucional produzir “Soluções Inovadoras

para o SUS” e que, por meio da execução dos seus serviços, possui papel de fundamental

relevância no combate à Pandemia da COVID-19;

Considerando que a FESF-SUS é uma instituição de Saúde que, por meio da execução dos

seus serviços, possui papel de fundamental relevância no combate da Pandemia do COVID-

19;

Considerando que a FESF presta serviços ao Governo do Estado e aos municípios, que detêm

o comando do Sistema Único de Saúde e a responsabilidade sanitária pelo cuidado ao povo

baiano;

A Fundação Estatal Saúde da Família FESF-SUS vem divulgar seu plano de contingência para

enfrentamento da doença, que tem como premissa a manutenção do funcionamento dos

serviços e da sede administrativa, sem perda de eficiência, com as seguintes medidas:

 

Na Sede Administrativa:

 

- Identificação de todos os trabalhadores da Sede que têm em suas rotinas contato com

público externo, avaliando como zerar ou minimizar o contato direto, sem prejuízo da

atividade realizada;

- Identificação de todos os trabalhadores da sede que estejam no grupo risco definido nos

protocolos da OMS e deslocamento dos mesmos para atuação home office; 

- Aos trabalhadores que estejam fora do grupo de risco, identificar as atividades que podem

ser desempenhadas na modalidade home office, viabilizando a menor circulação de pessoas

na sede e desonerando o transporte público e o risco de contágio no município de Salvador;

- Aos trabalhadores que não seja possível a realização das tarefas em home office, viabilizar

solução de rodízio nas atividades dentro dos setores, garantindo o funcionamento pleno das

unidades com o menor número diário de trabalhadores circulantes, quando possível;
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- Garantir aos trabalhadores a distância mínima de 1 metro entre as estações de trabalho

ativas;

- Ampliar a higienização dos espaços, especialmente as áreas de maior circulação e uso

coletivo;

- Suspender o batimento do ponto eletrônico durante este período crítico, por representar

um potencial vetor de propagação do vírus;

- Lançar campanha de comunicação (etiqueta respiratória, cuidados de higiene,

procedimentos internos e pessoas em grupos de risco);

- Reavaliar, pelas Diretorias, a manutenção de qualquer agenda externa, considerando a

possibilidade de remarcação e/ou a viabilidade de realização remota;

- Reavaliar, pela Diretoria Geral, qualquer participação institucional em eventos com

aglomeração de pessoas;

- Reavaliar, pela Diretoria Geral, a realização de qualquer viagem interestadual e

intermunicipal;

 

Em relação aos Serviços:

 

- Identificar todos os trabalhadores que estejam no grupo risco definido nos protocolos da

OMS e construir soluções com os contratantes (gestores estaduais e municipais) para

minoração do risco de contágio destes trabalhadores;

- Participar ativamente, junto com os gestores estaduais e municipais, da construção de

soluções para minoração do risco de contágio com a manutenção eficiente dos serviços

prestados, já que representam a linha de frente no combate à pandemia.

 

Os casos que não se enquadrem nas situações descritas serão devidamente 

analisados e encaminhados pela Direção.

Diretoria Geral  FESF-SUS

A disposição,
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