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A citricultura brasileira é responsável pela produção de frutas, 
suco e outros derivados, que abastecem o mercado interno e são 
exportados para várias partes do mundo. O setor também empre-
ga mais de 200 mil trabalhadores diretos e indiretos. 

Para a manutenção dessa atividade de forma segura, preser-
vando a saúde de todas essas pessoas e suas famílias, o Fundeci-
trus reúne aqui recomendações para a prevenção da Covid-19 des-
tinadas a todo o setor, em especial aos citricultores e funcionários 
de propriedades citrícolas, como apoio às medidas que já estão 
sendo adotadas. O material reúne recomendações baseadas nas 
diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da 
Saúde. 

As orientações incluídas nesse documento não impõem regra 
ou obrigatoriedade e podem ser atualizadas conforme novas infor-
mações sobre a doença estejam disponíveis.



COVID-19: TRANSMISSÃO,
SINTOMAS E COMO PREVENIR

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus 2019, é transmitida 
de uma pessoa infectada para outras pessoas ao seu redor por meio de: 
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OS PRINCIPAIS SINTOMAS SÃO:

Compartilhamento de 
objetos ou contato 

com superfícies 
contaminadas

Gotículas que saem 
da boca ou nariz ao 

falar, tossir ou 
espirrar

Contato próximo, 
como aperto de 
mão, beijo ou 

abraço

Tosse Febre 
(temperatura 
igual ou maior 
do que 37,8ºC)

Coriza
(nariz 

escorrendo)

Dor de 
garganta

Dificuldade
para respirar



COMO PREVENIR 
Higienizar regularmente as mãos, através de lavagem com 

água e sabão ou uso de álcool em gel 70%; 
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Como lavar as mãos corretamente 

Cobrir, com o braço ou lenço de papel, a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

Evitar tocar os olhos, nariz e boca;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, EPIs, alimentos, copos ou talheres. Para alimentos, copos e talheres, 
a sugestão é, sempre que possível, levar de casa ou usar descartável;

Caso seja necessário compartilhar algum objeto utilizado no trabalho, higienizar com água e sabão ou álcool 70%;

Ao beber água, higienizar as mãos e evitar o contato do copo com a saída de água do filtro ou bebedouro;

Evitar aglomerações, contato físico e manter distanciamento seguro das pessoas. É recomendado evitar 
reuniões presenciais, restringir o número de pessoas em um mesmo ambiente e, se necessário e possível, criar 
escalas de trabalho diferenciadas para restringir o contato entre as equipes. Para funcionários que possam 
realizar o serviço de maneira remota, é recomendado manter o regime de home office;

Manter os ambientes bem ventilados – o novo coronavírus pode ficar ativo no ar por até 3 horas; 

Manter objetos e superfícies higienizados – o novo coronavírus pode sobreviver em superfícies como papelão e 
papel por até 24h, em metais por até 48h e plástico por até 72h;

É recomendado disponibilizar álcool em gel 70% em áreas comuns e entrada/portaria das empresas e fazendas;

É recomendado reforçar a limpeza de vestiários e sanitários.

Esfregue a 
palma de 
cada mão

Esfregue entre 
os dedos e 

unhas

Esfregue o 
polegar de 
cada mão

Esfregue o 
dorso de 
cada mão

Esfregue os 
punhos e 

antebraços

Molhe com água e 
passe sabão em 

quantidade suficiente 

Seque com 
toalha de papel 

descartável

PARA A HIGIENE DAS MÃOS COM ÁLCOOL EM GEL, OS PASSOS 2 A 6 DEVEM
SER REALIZADOS ESPALHANDO O PRODUTO EM TODA A SUPERFÍCIE DAS MÃOS

O PROCESSO COMPLETO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DEVE LEVAR DE 20 A 30 SEGUNDOS



USO DA MÁSCARA
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O uso da máscara é obrigatório no estado de São Paulo 
conforme o decreto nº 64.959, de 04 de maio de 2020. A 
máscara (inclusive a de tecido) bloqueia a disseminação 
de gotículas que saem do nariz e da boca. Dessa forma, ela 
protege quem usa e também as demais pessoas ao redor, 
diminuindo a disseminação da Covid-19. O uso constante, 
mesmo por indivíduos sem sintomas, passou a ser 
recomendado, uma vez que pessoas pré-sintomáticas ou 
assintomáticas também podem transmitir a Covid-19. 

O uso de máscara é recomendado durante todo o 
período de trabalho.  É importante lembrar que os demais 
cuidados de higiene e distanciamento não devem ser 
reduzidos com o uso de máscaras. 

Orientações para o uso de máscara:

A máscara de tecido é de 
uso pessoal e não deve 
ser compartilhada. Ela 

pode ser usada até ficar 
úmida, o que ocorre após 

2 a 3 horas de uso 
contínuo. Depois disso, é 

aconselhado trocar 

Ao colocar, ajustar 
a máscara ao rosto 

sem deixar 
espaços nas 

laterais e de forma 
que ela cubra 

totalmente a boca 
e o nariz

A máscara não 
deve ser 

manipulada 
durante o uso e 
deve-se lavar as 
mãos antes de 

sua colocação e 
após sua retirada

A máscara de tecido deve ser 
lavada diariamente com água 
e sabão ou detergente neutro. 

Ela deve ser guardada em 
local específico (como em 

saco plástico) enquanto não 
utilizada (por exemplo, 
durante as refeições)

É recomendado orientar os funcioná-
rios quanto aos cuidados com a higiene 
pessoal, uso de máscara, distanciamento 
social e para que evitem aglomerações 
também fora do horário de trabalho. 
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Durante as refeições, é recomendado manter distanciamento seguro entre os funcio-
nários e seguir as orientações de higienização das mãos – antes e depois da refeição;

Caso a refeição seja feita em self-service, é recomendado orientar os funcionários sobre 
o uso de máscara enquanto se servem e que a retirem somente ao iniciar a refeição;

As empresas podem implantar vários horários para as refeições, dividindo os 
funcionários em grupos menores para evitar aglomerações, e também limitar 
número de pessoas por mesa;

É recomendado não deixar nas mesas objetos de uso coletivo, como porta-guardanapo 
ou saleiro;

É recomendado reforçar a limpeza de mesas e cadeiras.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES

Refeições



Coronavírus
c o v i d - 1 9

Orientar sobre a necessidade de manter o distanciamento seguro e para a utilização 
dos mesmos assentos a cada viagem (assentos fixos para cada funcionário);

Reforçar a orientação para a higienização das mãos no momento da entrada e 
saída do veículo e o uso de máscara durante todo o trajeto;

Manter as janelas dos veículos abertas para a ventilação durante as viagens; 

É recomendado reforçar a higienização no interior dos veículos. 

Transporte
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Trabalho no pomar

Manter o distanciamento seguro entre funcionários. É recomendado dividir os fun-
cionários para o trabalho por área/talhão/linha de plantio para diminuir o contato;

Após a troca de funcionários/turnos, higienizar o interior de veículos (volante, 
painel, chave, freio de mão, alavancas etc.) com amônia quaternária a 0,1% (1 litro de 
amônia quaternária para 1.000 litros de água) ou álcool em gel 70%;

Sempre que possível, evitar o compartilhamento de ferramentas e equipamentos. 
Quando necessário compartilhar, higienizá-los na troca de usuários com amônia 
quaternária a 0,1% (1 litro de amônia quaternária para 1.000 litros de água) ou álcool 
70% líquido ou gel. 
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Casos confirmados e suspeitos 

É recomendado orientar os funcionários para que estejam atentos e informem pron-
tamente ao citricultor/empresa quanto ao aparecimento de sintomas de Covid-19 e 
de casos em seus domicílios ou com quem tiveram contato recentemente;

Pessoas com os sintomas de Covid-19 devem ser afastadas do trabalho e orienta-
das a procurar o serviço de saúde;

Instrumentos de trabalho, objetos e veículos utilizados pelo funcionário afastado 
por suspeita ou infecção confirmada por Covid-19 devem ser higienizados antes 
da utilização por qualquer outro funcionário.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ESCLARECE DÚVIDAS 
E OFERECE ORIENTAÇÕES GRATUITAMENTE À 

POPULAÇÃO SOBRE A COVID-19 PELO 

TELEFONE 136 (TELESUS/DISQUE SAÚDE)
E PELO APLICATIVO CORONAVÍRUS SUS. 

+55 16 99629 2471/fundecitrus/fundecitrus@fundecitrus @fundecitrus /fundecitrus


