Tema 3: Impactos da COVID-19 no trabalho

Orientações de prevenção contra o novo Coronavírus em cadeias
produtivas
Priscilla Tiara Torrezan Chaves
Priscila Duarte Malanski
Além das orientações gerais que TODAS as pessoas devem seguir – que constam no texto anterior, há
orientações de prevenção mais especificas a determinados segmentos ou cadeias produtivas. Este
documento sugere orientações mais pontuais de prevenção contra o coronavírus nas cadeias produtivas
do café, pecuária bovina, suína e avícola, e do leite.

Orientações específicas para os cafeicultores e trabalhadores contratados
•

Não compartilhar as ferramentas e equipamentos de trabalho (EPI, enxada, facão, bombas de
aplicação de produtos, peneiras, lonas, sacarias);

•

Todos os equipamentos de uso do trabalhador devem ser identificados e guardados
separadamente, após o fim do dia de trabalho;

•

Os refeitórios, escritórios, estoques, armazéns, alojamentos devem ser locais abertos e arejados,
sempre deixando pelo menos um metro entre as pessoas. Se possível, um pano umedecido com
uma solução de água sanitária (uma medida para quatro medidas de água), pode ser deixado na
entrada para limpeza dos solados de calçados.

Todos devem adotar as medidas de prevenção conforme orientam os
serviços de saúde.

O café pode envolver intenso uso de mão de obra nesta época do ano em que se inicia a colheita, feita
de forma manual em muitas propriedades rurais no Brasil e no Paraná. Essa atividade pode envolver a
contratação de trabalhadores temporários (as chamadas “turmas”), o que exige cuidados extras. No
momento da colheita, recomenda-se:
•

Procurar não ficar próximo a outros trabalhadores;

•

Na colheita em grupo, posicionar os trabalhadores para ficarem a um metro de distância das
outras pessoas;
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•

Separar os grupos por talhões, sempre deixando a distância de um talhão entre os grupos da
colheita;

•

Evitar trocar ferramentas entre pessoas durante o trabalho. Se for necessário, limpar com
desinfetante ou álcool 70% máquinas e equipamentos antes de fazer a troca;

•

Limpar com desinfetante ou álcool 70% peneiras, panos, e todos os equipamentos que estiverem
em contato com o trabalhador;

Para limpeza, prepare uma mistura de água sanitária. Em 1 litro de
água, coloque 250ml de água sanitária. Pronto para usar!

•

Ficar no mínimo a um metro de distância das outras pessoas nas horas de trabalho e nas horas
de descanso;

•

O pagamento dos trabalhadores deve ser feito de maneira escalonada ao longo do dia para
evitar que as pessoas fiquem muito próximas.

Orientações específicas para pecuária bovina, suína e avícola
Estudos mostram que suínos, aves, gado e outros animais de produção não se infectam com o novo
coronavírus. Além disso, até o momento nenhuma infecção de animais por coronavírus de suínos, aves
e gado foi relatada em humanos. Assim, a possibilidade de transmissão durante o trabalho é entre
humanos. Por isso, é importante respeitar as orientações mesmo quando estiver trabalhando na granja,
no estábulo ou abatedouro.

Os cuidados devem ser realizados por todos que estão envolvidos
desde a produção até o consumo, como médicos veterinários,
técnicos, motoristas, prestadores de serviços, entre outros.

•

Evitar a entrada de diferentes pessoas na granja, estábulo, abatedouro ou outros locais, a não ser
que seja de extrema importância;

•

Sempre ficar no mínimo a um metro de distância das outras pessoas durante o trabalho;

•

Fazer continuamente as atividades de limpeza de materiais que entram na granja, estábulo,
abatedouro ou outros locais;
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•

Todo trabalhador do grupo de risco (idosos ou portadores de doenças crônicas – como
diabetes, pressão alta ou problemas no coração) deve repensar sua rotina de trabalho, sendo
recomendado que se resguardem ou que façam outras atividades sem contato com pessoas.

Orientações específicas para cadeia do leite
Assim como as demais cadeias já citadas, a leiteira é de grande importância para a produção alimentícia
do Brasil e do mundo. Para tanto, é necessário relembrar os devidos cuidados já realizados pelos
segmentos, bem como as orientações já recomendadas anteriormente.
•

Recomenda-se evitar visitas, mas se for necessária, é importante que o visitante (transportador,
técnico ou entregador de insumos) utilize máscara, botas e luvas descartáveis de plástico, lave as
mãos sempre que possível com água e sabão ou com álcool gel 70%.

•

Mantenha o acesso de pessoas externas à fazenda, laticínio entre outros, o mais fechado
possível, permitindo apenas a entrada de pessoas rigorosamente necessárias.

Saiba mais:
Ministério da Saúde. Coronavirus COVID-19.
Recomendações de Prevenção Coronavírus (COVID-19) no campo. Capricornio Coffees exportadora
de cafés. Material impresso.
Chegou a colheita do café: Confira aqui as recomendações para evitar o contágio do Coronavírus e
garantir a saúde dos trabalhadores do campo. Deputado Evair de Melo.
COVID-19: O que o suinocultor precisa saber. Embrapa.
Manual do Produtor de Leite para Prevenção de Infecção por Coronavírus. Viva lácteos, Associação
Brasileira de Laticínios.
Dicas de prevenção de Covid-19 para pecuaristas de corte. Embrapa.
COVID-19: O que o avicultor precisa saber. Embrapa.
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