
SINTOMAS LEVES

Ciclo de afastamento
de 7 dias, sob

monitoramento.

SINTOMAS GRAVES

Prescrição de exame
para teste do COVID

19

1) Preencher e enviar a
autodeclaração de afastamento
ou atestado médico por sintoma
de COVID 19. Utilizar o Portal ou

APP RH Online;

PASSO 1

3) Agendar consulta de
monitoramento com a

Clínica de Saúde
Ocupacional;

1) Receber/Aprovar
autodeclaração ou atestado

do Trabalhador;

2) Formalizar o afastamento
do Trabalhador (e-mail);

4) Informar ao
Trabalhador

data/horário da consulta
(e-mail);

5) Atualizar o status
da situação do

Trabalhador (e-mail).

CONFIRMAÇÃO DE COVID NEGATIVA DE COVID

PASSO 3

MELHORA DO QUADRO

Após tele consulta,
Trabalhador recebe alta
para retorno ao trabalho

1) Tele consulta de monitoramento
realizada a cada 48h. O que pode

acontecer?

GESTOR DE PROGRAMA CLÍNICA DE SAÚDE OCUPACIONAL

2) Iniciar o afastamento de
suas atividades e
isolamento social;

1) Receber e processar a
autodeclaração;

TRABALHADOR FESF NUGEP

Fluxo de Afastamento de Trabalhador por Suspeita de COVID 19

Cumprir atestado médico,
sob monitoramento e passar

pela tele consulta para
receber alta.

Cumprir o afastamento
recomendado, sob

monitoramento, até a melhora
do quadro e recebimento da

alta.

3) Aguardar contato e
instruções do NUGEP.

PASSO 2 PASSO 4

3) Acompanhar o status
do afastamento do

Trabalhador.

2 - Acessar diariamente o
Portal RH Online para

verificar e aprovar
solicitações de afastamento;



Orientações Gerais

Objetivo geral: proporcionar acolhimento e monitoramento médico adequado ao Trabalhador
em situação de suspeita/confirmação de COVID 19!

1 - O monitoramento através de tele consulta será iniciado
em até 24h após a solicitação de afastamento;

2 - As tele consultas serão realizadas (no mínimo) a cada
48h para avaliar e atualizar o quadro clínico do Trabalhador;

5 - O NUGEP fará o acompanhamento do quadro do
trabalhador junto à Clínica, e irá informar o status a todos

os interessados;

8 - O Trabalhador deverá informar ao médico qualquer
alteração no seu quadro, bem como, seguir as

recomendações e prescrições.

4 - O Trabalhador será acionado pelo NUGEP para
agendamento da primeira tele consulta e receberá um e-

mail com orientações sobre o ciclo de monitoramento;

6 - O médico responsável poderá, a qualquer momento,
solicitar que o trabalhador recorra a uma unidade de

saúde para realizar o teste de COVID 19;

7 - O Trabalhador só poderá retornar às atividades,
após avaliação e recebimento da alta médica;

3 - O formulário de autodeclaração está disponível através
do Portal RH Online;


