
CHECKLIST DE IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO POR 

COVID-19 (PREDIAL)

1. Delimitação de “entrada” e “saída” nas entradas das unidades e colocação das respectivas placas informativas.

2. Definição de fluxo em sentido único dos locais com circulação interna de pessoas, tais com demarcação no 

piso e paredes.

3. Retirar, afastar, isolar ou adequar assentos de áreas de circulação ou convivência. 

4. Marcações de distanciamento no piso dos locais de atendimento ao público, portarias, setores e acesso aos 

elevadores com 2 metros de distância. 

5. Álcool em gel a 70% disponível nas recepções das unidades administrativas e judiciárias para uso público.

6. Barreiras  físicas  nas  recepções  das  unidades  administrativas  e  judiciárias  que  realizem  atendimento  ao 

público.

7. Cartazes informando a capacidade máxima permitida na entrada dos setores, salas de audiência, salas de 

reunião, refeitórios, elevadores ou qualquer ambiente fechado.

8. No interior  das cabines  dos  elevadores  deverá  conter:  marcações  de distanciamento  no  piso,  fixação  de 

informativos em geral e colocação de dispenser de álcool em gel à 70%. 

9. Layouts físicos e organização do trabalho com distanciamento mínimo de 2 metros entre os funcionários (4 m² 

por indivíduo), inclusive em áreas de convivência como copas e refeitórios (Divide-se a área do local por 4. Ex.: 

um espaço com 40 m² tem uma ocupação máximas de 10 pessoas).

10. Barreiras físicas ou sinalização das estações de trabalho desativadas, onde não há distanciamento mínimo de 

2 metros entre os funcionários.

11. Ambientes bem ventilados, com portas, janelas e basculantes abertos, inclusive dos banheiros. 

12. Uso  de  máscara  facial  (óculos  de  proteção  ou  protetor  facial  se  necessário)  por  todos  os  servidores, 

colaboradores e por todos aqueles que transitem nas instalações das unidades administrativas e judiciárias.

13. Meios de higienização das mãos (lavatórios ou álcool em gel a 70%) distribuídos em locais estratégicos (ex.: 

balcão de atendimento, elevadores, corredores, setores e etc). 

14. Cartazes informativos fixados em locais visíveis (ex.: balcão de atendimento, elevadores, corredores, setores e 

etc). 

Contatos

Comitê de Saúde: Através do Sistema Integrado de Gestão Administrativas (SIGA)

Para recolhimento de materiais na capital: copat@tjba.jus.br 

Para entrega de materiais na capital: codis@tjba.jus.br 

Para auxílio nos processos de compras nas comarcas do interior: cdesc@tjba.jus.br

Para entrega de cartazes informativos sobre COVID-19: administração de cada unidade

Para dúvidas de alterações físicas de layout, colocação de sinalizações e dimensionamento das setores e 

prédios: cproj@tjba.jus.br

Para dúvidas em geral entrar em contato:   cosop@tjba.jus.br  
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