
AÇÕES DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS NA COLHEITA DO CAFÉ  

MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA/MG 

 

ORIENTAÇÕES AOS PRODUTORES 

 

 Os produtores, que recebem trabalhadores de fora do município, devem criar estratégias 

de triagem para identificar as pessoas com sintomas do vírus (Febre, tosse, dor de 

garganta, dificuldade para respirar) e encaminhá-las ao serviço de saúde mais próximo;  

 Não devem ser contratados trabalhadores inseridos no grupo de risco para o Coronavírus, 

neste período de enfrentamento à pandemia: 

 Idosos (acima de 60anos), Hipertensos, Diabéticos, Gestantes, Imunossuprimidos, 

Pessoas com doenças do coração ou problemas respiratórios. 

 Trabalhadores com sintomas de gripe devem ser afastados do trabalho e orientados a 

procurar atendimento em Unidades de Saúde, além de ficar em isolamento domiciliar por 

14 dias, para reduzir o contagio. E caso tenham dificuldade para respirar, devem ser 

levadas ao Serviço de Saúde mais próximo. 

 Trabalhadores que moram com pessoas que apresentam casos suspeitos ou confirmados 

da doença, também devem ser orientados a permanecer em quarentena em casa por 14 

dias; 

 Fazer orientações gerais aos funcionários regularmente, reforçando os cuidados com a 

higiene pessoal, sinais e sintomas da doença, e falar sobre a necessidade deles ficarem em 

casa após o expediente de trabalho; 

 Oriente os trabalhadores sobre a forma correta de higienizar as mãos, por 20 segundos e 

limpando todas as partes das mãos e punhos; 



 Converse com os trabalhadores sobre as medidas de higiene e etiqueta respiratória, como 

cobrir a boca e nariz com o cotovelo ao tossir ou espirrar, evitar tocar os olhos, boca e nariz 

com as mãos sujas, entre outras; 

 Orientar os funcionários a lavar as mão antes das refeições e manter distância entre os 

colegas de pelo menos 1,5m; 

 Orientar a não compartilhar garrafas de água, copos, pratos, talheres e outros objetos de 

uso pessoal; 

 Oriente aos fumantes que lavem as mãos com água e sabão antes e depois de fumar, e não 

compartilhem os cigarros, os maços e nem fiquem no mesmo ambiente dos demais 

(necessário distanciamento superior a 2m) 

 Disponibilizar no campo, água limpa e sabão para higienização das mãos e de partes 

expostas assim que chegarem na propriedade e sempre que necessário; 

 Os escritórios, estoques, armazéns, alojamentos devem ser colocados em locais abertos e 

arejados, com espaçamento de no mínimo 1,5m entre as mesas e cadeiras; 

 É importante que os locais que várias pessoas colocam as mãos, como mesas, cadeiras, 

maçanetas e corrimãos sejam higienizados e desinfetados com frequência com álcool a 

70% ou solução de água sanitária; 

 O pagamento deve ser feito em escala ao longo da semana ou do dia, evitando filas e 

aglomerações; 

 Caso receba visitas ou entregas, disponibilizar água e sabão para higienização. 

 

TRANSPORTE  

 

 Aumente o número de veículos ou o número de viagens no deslocamento dos 

trabalhadores aos locais de trabalho, carregando apenas a capacidade de passageiros 

sentados. Isso vai reduzir a concentração de pessoas no veículo, evitando contágio; 

 Os passageiros devem manter uma distância de 1m um do outro; 

 Os veículos devem circular com as janelas abertas; 



 Realizar uma triagem antes do embarque dos funcionários nos veículos de transporte. E 

caso seja identificado pessoas com sintomas de gripe, não permitir o embarque. 

 Disponibilizar álcool em gel 70% nos veículos de transporte para que as pessoas higienizem 

as mãos antes de embarcar; 

 Tornar obrigatório o uso de máscaras no interior dos veículos; 

 Oriente para que haja a limpeza interna do veículo diariamente, usando solução de água 

sanitária (para cada 1L água acrescentar 2 colheres de sopa de água sanitária); 

 

TRABALHO NA COLHEITA 

 

 Manter o distanciamento de no mínimo 1,5m entre os trabalhadores durante a colheita no 

campo; 

 Utilizar estratégias como a divisão dos colhedores por carreiras; 

 O banheiro dos trabalhadores deve ser instalado em um ambiente bem ventilado, 

higienizado diariamente, e com disponibilidade de água e sabão para a higienização das 

mãos e partes expostas; 

 Orientar que as ferramentas de trabalho e equipamentos de colheita (peneiras, lonas e 

sacarias) não devem ser compartilhados;  

 As máquinas e equipamentos de colheita devem ser higienizados quando for realizar a 

troca de operadores. A higienização deve ser feita com solução de água sanitária e água (a 

cada 1L de água acrescentar 2 colheres de sopa de água sanitária/ cloro). 

 

 

 



 

ALOJAMENTO 

 

 O alojamento e banheiro dos funcionários precisam ser instalados em local arejado, limpo 

diariamente e com disponibilidade de água e sabão para higienização das mãos e partes 

expostas; 

 As camas do alojamento devem respeitar uma distância de no mínimo 1,5m uma das 

outras. 

 

REFEIÇÕES 

 

 Evitar aglomeração de pessoas durante as refeições, principalmente nos alojamentos. Criar 

grupos pequenos e definir horários de alimentação diferentes para cada um. 

 O refeitório precisa ser ventilado e as mesas e cadeiras precisam estar com espaçamento 

de 1,5m entre elas; 

 Cada pessoa deve usar os próprios pratos, copos, talheres, garrafas e demais objetos de 

uso pessoal. 

 

 



ORIENTAÇÕES PARA OS TRABALHADORES RURAIS 

 

Mesmo quem mora ou trabalha no campo, longe das grandes cidades,  deve se prevenir 

contra o Coronavírus, pois não está livre do risco de contrair o vírus. 

Os cuidados devem começar dentro das propriedades, o vírus pode permanecer por muito 

tempo nos objetos, por isso é muito importante tomar os seguintes cuidados: 

 Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, e quando tocar objetos usados por 

muitas pessoas; 

 Mantenha uma distância segura dos colegas, pelo menos 1,5m e evite contatos físicos 

desnecessários, evitando inclusive se cumprimentar com abraços, beijos e apertos de mão; 

 Cubra a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ao tossir ou espirrar; 

 Evite tocar os olhos, o nariz e a boca; 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal como copo, talheres, pratos, garrafas. Cada 

trabalhador no campo deve utilizar somente seu próprio utensílio para comer ou beber 

água, pois o Coronavírus é facilmente transmitido pela saliva. 

 Não compartilhe enxadas, pás, rastelos e outros objetos. O vírus permanece em 

superfícies por muito tempo.  Uma pessoa contaminada que tocar um objeto pode 

transmitir o Coronavírus para outros trabalhadores que usarem a mesma ferramenta. 

 Os equipamentos manuseados por mais de uma pessoa (baldes e sacarias, por exemplo), 

precisam ser sempre higienizados. 

 Se aprestar qualquer sintoma de gripe fique em casa. Não será permitido o embarque em 

veículo de transporte, caso a pessoa apreste qualquer sintoma. Não será permitido que a 

pessoa trabalhe doente. Se tiver dificuldade para respirar procure a Unidade de Saúde mais 

próxima; 

 Use máscaras no transporte dos trabalhadores. Assim você se protege e protege os seus 

colegas de contrair o Coronavírus.  

 

SÓ A PREVENÇÃO PODE EVITAR A TRANSMISSÃO. 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Simonésia/MG 



TELEFONES DE CONTATO: 

 
Atendimento de segunda a sexta-feira de 07 às 17hs: 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:  
(33) 3336-1414 / (33) 3336-1337 / (33) 3336-1057 
 

 ESF CONCEIÇÃO ELIAS CARDOSO: (33) 3336-1638 
 

 ESF NOSSA SENHORA APARECIDA: (33) 3336-1643 
 

 ESF BOM SUCESSO: (33) 3336-1638 
 

 ESF ALEGRIA: (33) 3336-1019 
 

 ESF VARGEM GRANDE: (33) 98416-4526 
 

 ESF MARRECO: (33) 3336-1995 
 

 ESF RIO PRETO: (33) 3336-1018 
 

Atendimento 24hs: 
 

 CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE:  
(33) 3336-1223 / (33) 98811-9631 / (33) 98811-5715 

 
 

 

REFERÊNCIAS 

COLHEITA DO CAFÉ: Orientações para prevenção do novo coronavírus. Disponível em: 

<https://seag.es.gov.br/Media/seag/Importacao/CARTILHA_COLHEITA_CAFE%CC%81_2020_SEAG

.pdf>  

PROTOCOLO DE MANEJO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. 

Disponível em: < https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/08/20200408-

ProtocoloManejo-ver07.pdf>  
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