
ORIENTAÇÕES DE PROTEÇÃO 
CONTRA A COVID-19 PARA OS 
MOTORISTAS DA SAÚDE EM BH 

O CORONAVÍRUS É UM NOVO VÍRUS CAUSADOR DE 
INFECÇÃO RESPIRATÓRIA E SINTOMAS COMUNS DE 
GRIPE E RESFRIADO.

DEVIDO À TRANSMISSÃO DO VÍRUS ACONTECER 
PELO AR E POR CONTATO DE MÃOS OU OBJETOS 
CONTAMINADOS COM MUCOSAS DA FACE (OLHOS, 
BOCA E NARIZ), A PBH DEFINIU VÁRIAS MEDIDAS 
DE PROTEÇÃO PARA MANTER A SEGURANÇA DOS 
PASSAGEIROS E MOTORISTAS.

Orientamos que sejam observadas e efetivadas as 
seguintes recomendações: 

1) Ao transportar qualquer material de 
trabalho (carga, caixas, maletas ou outros 
insumos), o mesmo deverá ser acondicionado, 
obrigatoriamente, no porta-malas dos veículos.

• • •

2) Os profissionais de saúde, que utilizam os 
veículos para atividades assistenciais, devem colocar 
e retirar os equipamentos de proteção individual 
(luvas, aventais, máscaras, óculos de proteção) no 
local onde será prestada a assistência ao usuário.
O uso do jaleco deve ser restrito aos serviços de 
saúde, devendo o profissional retirá-lo antes de 
entrar no veículo.

• • •
 
3) O motorista tem como atribuição única garantir 
a condução segura dos profissionais de saúde. Não 
é de sua responsabilidade efetuar o carregamento 
de insumos, caixas, maletas, dentre outros 
materiais. 

• • •

4) O profissional de saúde deve preservar o sigilo 
das informações recebidas do paciente durante a 
assistência. Os assuntos assistenciais não devem ser 
compartilhados com os motoristas,  nem com outros 
membros da equipe durante o transporte.

• • •

5) Antes do início do deslocamento, todos os 
passageiros deverão lavar as mãos com água e sabão.

• • •

6) Quando o veículo estiver em deslocamento, 
sempre que possível, manter os vidros abertos 
evitando o uso do ar condicionado.

• • •

7) Sempre que possível, opte por acondicionar os 
passageiros no banco traseiro, assegurando que 
haja entre eles uma distância adequada.

• • •

8) Manter a etiqueta da tosse é fundamental no 
interior dos veículos.  

• • •

9) A abertura e o fechamento dos vidros devem 
ser feitos, preferencialmente, pelo motorista.

• • •

Essas são dicas fundamentais de 
autoproteção. Para saber mais, acesse:
pbh.gov.br/saude


