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Revisão do plano de convivência

Contexto

Necessidade de maior número de trabalhadores em regime 
presencial, devido a vários motivos, incluindo mas não se 
limitando a 
• ampliação das ações da Fiocruz no combate a pandemia de 

COVID-19
• Maior demanda para as ações que envolvem outros agravos
• Aumento do número de pesquisas relacionadas a COVID-19
• Prazos para finalização de dissertações e teses
• Realização de estágios e atividades práticas para finalização 

do ano letivo nos cursos técnicos



Diretrizes

• Cada unidade deve planejar o retorno as atividades presenciais de
acordo com as necessidades e a capacidade de seguir as medidas
de prevenção, oferecendo condições seguras de trabalho

• Planejar as atividades presenciais de modo a permitir
distanciamento entre as pessoas no ambiente de trabalho,
incluindo não apenas as salas mas também banheiros e locais de
refeições

• Manter as medidas não farmacológicas de prevenção (uso de
máscaras, não compartilhamento de objetos de uso pessoal,
higiene das mãos e das superfícies, manter ambientes ventilados)
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Diretrizes

• Realizar teste para diagnóstico de COVID-19 em todos os
trabalhadores que apresentarem qualquer sintoma ou que tiverem
contato com casos confirmados, mantendo isolamento até o
resultado do exame (se negativo) ou pelo período recomendado
pelo médico (se positivo)

• Pessoas com maior risco de quadros graves de COVID-19 só devem
retornar no mínimo 14 dias após estarem vacinadas com o
esquema completo

• Grávidas e puérperas devem manter o teletrabalho
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• Comunidade Fiocruz (todas as unidades, todos os vínculos
incluindo estudantes) – 19.022 pessoas (15.000 no Rio de
Janeiro)

• Grupo prioritário – trabalhadores de saúde, seguindo o
calendário dos municípios em que há unidades da Fiocruz
(definição ampliada acordada com todos os municípios)
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Vacinação na Fiocruz 
Em 28jun21

• De janeiro a junho21 – 14.074 receberam pelo menos uma
dose de vacina contra COVID-19 (73,98%) *
– Brasil 33,7% (Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir de dados

das SES, 28jun21)

– Município do Rio de Janeiro 43,7% (maiores de 18 anos),
55,9% (população alvo), em Painel Rio Covid-19

• 5.813 pessoas vacinadas com sobra de lotes da AstraZenica
produzida por Biomanguinhos (Rio de Janeiro, Plataforma
de Pesquisa Translacional de São Paulo, ICC e Fiocruz Ceará)

* Fontes – RH das unidades, auto-notificação nustcovid19.fiocruz.br, 

controle doses de BioManguinhos


