
CHECKLIST DE IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO POR 

COVID-19 (SETORIAL)

1. Aplicação de faixa de sinalização no piso, para distanciamento mínimo de 2 metros na entrada do setor. Nos 

locais  de  alta  demanda  de  atendimento  ao  público,  colocar  também  marcações  de  fila  de  espera  com 

distanciamento no piso com 2 metros de distância.

2. Delimitação  de  área  para  visitantes  e/ou  atendimento  ao  público,  contendo  superfície  de  apoio  para 

recebimento de processos e materiais diversos (ex.: delimitação no balcão ou colocação de mesa e etc). 

3. Na  entrada  do  setor,  fixar  o  cartaz  “capacidade  máxima permitida”  (divide-se  a  área  do  local  por  4,  por 

exemplo: um espaço com 40 m² tem uma ocupação máximas de 10 pessoas) e o cartaz “pergunte se pode 

entrar”.

4. Uso  de  máscara  facial  (óculos  de  proteção  ou  protetor  facial  se  necessário)  por  todos  que  trabalhem e 

transitem no setor. 

5. Ambiente bem ventilado,  com portas,  janelas e basculantes abertos,  inclusive dos banheiros,  sempre que 

possível. 

6. Layouts físicos e organização do trabalho com distanciamento mínimo de 2 metros entre  as pessoas (4 m² por 

indivíduo), inclusive em áreas de convivência como copas,  refeitórios e etc.

7. Barreiras físicas nos locais com alta demanda de atendimento ao público.

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

recepção, área de quarentena de processo físico e etc).  

9. Cartazes informativos fixados em locais visíveis.

10.  Álcool líquido a 70% e toalhas de papel em setores que utilizem processos físicos.

11.  Retirar ou isolar cadeiras, sofás e/ou longarinas que não estejam sendo utilizadas.

12. Nas salas de audiência, manter uma distância de pelo menos 1 metro entre a mesa do magistrado e a mesa 

das partes, e de pelo menos 1,5 metros entre a cadeira do magistrado e do escrivão. Ter disponível nas salas 

protetores faciais (face shield) para o uso obrigatório das partes.

13. Nas salas de conciliação, manter uma distância de pelo menos 0,75 metros entre as mesas  e ter disponível 

nas salas protetores faciais (face shield) para o uso obrigatório das partes.    

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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