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PROTOCOLO PARA RETOMADA DE TRABALHO E ATENDIMENTO 
PRESENCIAL NO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO

Considerando as determinações do PLANO	SÃO	PAULO,	https://www.saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus/planosp/

Considerando os protocolos do governo do Estado de São Paulo, especialmente:

•	 Protocolos Sanitários Intersetorial, https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf

•	 Protocolos	Sanitários	Setoriais:	Setor	Economia	criativa,	https://www.
saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-eco-
nomia-criativa-v-11.pdf

•	 Protocolo	de	Testagem,	https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/06/protocolo-de-testagem-covid-19-v-04.pdf

Considerando as experiências internacionais de reabertura de Arquivos e Biblio-
tecas, em especial nos protocolos adotados:

•	 Pelo Governo da Espanha e na Orden SND/388/2020, de 3 de maio de 
2020, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793

•	 Nas diretrizes do Northeast	Document	Conservation	Center	(NEDCC),	ht-
tps://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-
-management/3.5-disinfecting-books

Foi elaborado o atual documento com proposta que visa orientar a execução 
das rotinas administrativas, de tratamento técnico do acervo e atendimento ao 
público no momento de reabertura autorizado pelas autoridades competentes 
até a retomada da nova normalidade.

A primeira parte detalha procedimentos a serem cumpridos pelos servidores do 
APESP e por seus respectivos públicos, em especial os consulentes pesquisado-
res de nosso acervo. Este protocolo também orienta no que couber as rotinas 
dos demais órgãos que funcionam no nono e décimo andares do Bloco Anexo 
do APESP (CGA e OGE).

Os anexos recuperam o Plano SP, aprovado pelo Decreto nº 64.994, de 28 de 
maio de 2020, destacando as orientações aplicadas às atividades realizadas pelo 
APESP.

Protocolos e Procedimentos para Reaberura do APESP

I Diretrizes Gerais

De acordo com as orientações contidas nos documentos citados acima, o APESP 
deve orientar-se conforme as seguintes diretrizes:

1. Priorizar regime de teletrabalho 

Priorizar o modelo de teletrabalho sempre que possível, especialmente para 
atividades administrativas e servidores que façam parte do grupo de risco ou 
convivam com estes e cuidem de familiares, como crianças, conforme diretrizes 
do governo, em atendimento ao artigo 1º do Decreto Estadual 64.864/2020.

2. Atendimento ao público em regime de escala

O atendimento ao público será feito, preferencialmente, de forma virtual. So-
mente quando seja imprescindível, o atendimento será presencial, após agen-
damento prévio.

A instituição deverá manter regime de escala para servidores que atuem direta-
mente com o público, de modo a corresponder à demanda.

file:///C:\Users\clarissa.h\Documents\Pandemia\Protocolo\PLANO%20SÃO%20PAULO
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-de-testagem-covid-19-v-04.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-de-testagem-covid-19-v-04.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-de-testagem-covid-19-v-04.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
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3. Priorizar a realização de encontros virtuais

Sempre que possível, realizar as atividades de forma virtual, incluindo reuniões, 
atendimentos, palestras e treinamentos. A realização de visitas técnicas deve 
ocorrer apenas quando imprescindíveis. 

4. Priorizar o atendimento por canais digitais

Priorizar e estimular o atendimento remoto ao público (consulentes e pesqui-
sadores, assistência técnica aos órgãos do SAESP, Municípios, CAC, Arquivos e 
Protocolos, suporte e atendimento à distância aos usuários de SPdoc e Sem Pa-
pel) por e-mail, se necessário por telefone, ou, em casos específicos, por video-
conferência.

Avaliar a disponibilização de outros canais digitais de atendimento e implemen-
tar as ferramentas mais produtivas para aproximar o público e otimizar a presta-
ção dos serviços, garantindo a qualidade do atendimento.

5. Ampliar a disponibilização remota de instrumentos de pesquisa 

Priorizar a disponibilidade de instrumentos de pesquisa existentes na Instituição 
em formato digital, visando facultar e facilitar a pesquisa remota ao acervo. Não 
estando o instrumento de pesquisa digitalizado, poderá ser feito por demanda 
e, se possível, encaminhado por e-mail ou disponibilizado no site.

6. Atuar pela redução do risco de contágio entre servidores 

Manter servidores com suspeita de contaminação do COVID-19 e aqueles com 
diagnóstico confirmado afastados ou em regime de teletrabalho, por, no míni-
mo,	14	dias, mesmo quando apresentem condições físicas de saúde que pos-
sibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para aqueles que tiveram 
contato com infectado pelo COVID-19 nos últimos 14 dias.

7. Atuar pela aplicação dos protocolos sanitários e de testagem recomenda-
dos pelos órgãos competentes

Manter a atualização e aprimoramento dos procedimentos de segurança e hi-
giene ambiental e individual, zelando pela implementação criteriosa das reco-

mendações e diretrizes emanadas dos órgãos competentes, dentre elas a ga-
rantia de uso de máscara nas dependências do APESP e o distanciamento social 
seguro de seus servidores, colaboradores e usuários.

II Protocolos Gerais

1. Ambientes abertos e arejados

Sempre que possível, evitar o uso de ar condicionado e manter os ambientes 
arejados, com portas e janelas abertas, facilitando a circulação e renovação do 
ar, além de evitar o toque nas maçanetas e fechaduras.

2. Higiene pessoal

Recomendar que sejam seguidas as normas apontadas pela Secretaria de Saú-
de: Higienizar as mãos com frequência por meio de lavagem com água e sabão 
ou utilizando álcool em gel 70%, antes do início do trabalho, após tossir, espirrar, 
usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos, lixo ou objetos de tra-
balho compartilhados, e antes e após a colocação da máscara.

Evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz. 

Seguir a etiqueta de tosse e higiene respiratória (cobrir tosses e espirros com 
lenços descartáveis, jogá-los fora imediatamente e higienizar as mãos em se-
quência). 

3.	 Compartilhamento	de	objetos

Não compartilhar objetos pessoais, tais como fones de ouvido, celulares, co-
pos, talheres e pratos, e realizar a higienização adequada dos mesmos. Deve 
também ser evitado o compartilhamento de objetos de trabalho, desde lápis, 
caneta, borracha, até equipamentos mais específicos como lupas, trinchas e es-
pátulas, por exemplo.

Caso seja necessário o compartilhamento de objetos proceder à higienização 
dos mesmos conforme constante do tópico IV, item 5 (Higienização de superfí-
cies e objetos de contato frequente).
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Procedimentos APESP: 

•	 Ações contínuas de comunicação, divulgação de recomendações.

•	 Retirar da sala de espera todos os itens de entretenimento que podem ser 
manuseados pelo público interno e externo, como revistas, folders ou ou-
tras publicações. 

•	 Orientar sobre a necessidade de não colocar objetos pessoais em contato 
com as superfícies e bancadas nas salas de trabalho e de processamento 
técnico.

•	 Reduzir a quantidade de objetos pessoais nas mesas de trabalho para favo-
recer a higienização. 

1. Redução de viagens 

Sempre que possível, evitar viagens a trabalho nacionais e internacionais e, 
quando ocorrerem, garantir comunicação constante com o servidor para orien-
tação de medidas de prevenção e monitoramento

III Protocolos de Distanciamento Social

1. Manter distanciamento seguro

Manter a distância mínima entre pessoas de 1,5m em todos os ambientes, inter-
nos e externos, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da atividade 
ou para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, 
tais como crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência. Quando 
tratar-se de familiares e habitantes de uma mesma residência, a distância mí-
nima entre eles não será aplicável. Todavia, eles deverão respeitar a distância 
mínima de segurança em relação aos demais presentes

Procedimentos APESP: 

•	 Colocação de barreira física de acrílico na portaria; no Bloco Anexo: na re-
cepção, no Setor de Atendimento de Certidões (térreo); na Corregedoria 
Geral da Administração (9º andar) e no 1º andar, onde estará concentrada 
a consulta, conforme constante do tópico VI, item 2 (Barreiras físicas ou uso 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI) na impossibilidade de manter 
o distanciamento mínimo).

•	 Estabelecer controles de fluxos e demarcações, conforme constante do tó-
pico III, item 2 (Demarcação de áreas de fluxo).

•	 Estabelecer maior espaçamento entre mesas/cadeiras (refeitório, sala de 
consulta, auditório, salas de trabalho).

2.	 Demarcação	de	áreas	de	fluxo

Sempre que possível, demarcar áreas de fluxo de pessoas para evitar aglome-
rações, minimizando o número de pessoas concomitantemente no mesmo am-
biente e respeitando o distanciamento mínimo.

Procedimentos APESP: 

•	 Estabelecidos controles de fluxos e/ou feitas demarcações nas seguintes 
áreas:

 » Sala de consulta - Ver tópico XIII, item 5 (Sala de consulta)
 » Refeitório - Ver tópico XI, itens 1 (Controle de fluxo, horários ampliados e 

escalas de alimentação) e 2 (Uso adequado de mesas e cadeiras do refei-
tório - disposição e higienização)

 » Portarias,	recepção	e	elevadores	- Ver tópico IX, item 1– (Distanciamento 
em filas e sentado em salas de espera, auditório ou salas de aula/treina-
mento)

 » Escadas - Fluxo prioritário: escadas à direita descem e à esquerda sobem, 
para evitar o encontro de pessoas. 

3. Redução da circulação

Sempre que possível, evitar a circulação de servidores nas áreas comuns e fora 
de seus ambientes específicos de trabalho.

Procedimentos APESP: 

•	 Ações contínuas de comunicação e divulgação de recomendações 
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4. Uso adequado de elevadores

Reduzir a lotação máxima, manter o distanciamento mínimo necessário e orien-
tar os servidores, estagiários, terceirizados e público externo a não conversarem 
dentro dos elevadores e, se necessário, demarcar posições no chão.

Procedimentos APESP: 

•	 Fica estabelecida nos elevadores de uso geral lotação máxima de:

 » Bloco Anexo: 4 pessoas, sendo recomendada lotação menor sempre que 
possível

 » Bloco A: 3 pessoas, sendo recomendado até 2 pessoas sempre que possí-
vel

 » Bloco D: 3 pessoas, sendo recomendado até 2 pessoas sempre que possí-
vel

•	 Recomendar que o percurso até o 1º, 2º e, sempre que possível 3º andares, 
seja feito prioritariamente pelas escadas, limitando o uso dos elevadores às 
pessoas com dificuldades de locomoção ou que não possam subir ou descer 
escadas. 

•	 Os elevadores de carga continuarão dedicados ao transporte de documen-
tos tendo o uso controlado: 1 carrinho transportado por 1 pessoa de cada 
vez.

•	 Retirar proteção de tecido acolchoado do elevador de carga do Bloco Anexo 
e do elevador do Bloco D; se necessário, utilizar placa de polionda para pro-
teger o elevador até a altura dos carrinhos.

•	 Higienização dos elevadores a cada 30 min.

•	 Fixação de lembretes aos usuários sobre lavar as mãos com água e sabão ou 
utilização de álcool gel antes e depois de utilizar o elevador/escadas. Sinali-
zação no solo para distanciamento das pessoas nas filas do elevador

•	 Ações contínuas de comunicação e divulgação das recomendações

5. Simulações de incêndio

Suspender temporariamente a realização de simulações de incêndio.

IV Protocolos de limpeza e higienização de ambientes

1. Reforço na limpeza 

Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização em todos os am-
bientes e equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, 
cadeiras, computadores, entre outros, ao início e término de cada dia. Intensi-
ficar a limpeza de áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o 
período de funcionamento, em especial refeitórios, banheiros, botoeiras dos 
elevadores, corrimãos, catracas, maçanetas e balcões de atendimento ao públi-
co da recepção, certidões, protocolo e das salas de consultas.

•	 Higienização	no	Bloco	Anexo,	Bloco	A	e	Bloco	D

 » Higienização dos banheiros, lavatórios e vestiários a cada três horas, man-
tendo as condições de higienização durante todo o tempo de uso, ou seja, 
durante o expediente do APESP;

 » Higienização das maçanetas a cada trinta minutos;
 » Remoção de lixo dos banheiros a cada trinta minutos;
 » Remoção do lixo das salas duas vezes ao dia; 
 » Higienização em computadores, teclados, mesas e cadeiras duas vezes ao 

dia;
 » Limpeza das prateleiras e pisos dos acervos, continuam com rodízio se-

mestral;
 » Elevadores e catracas: higienização com álcool a cada trinta minutos, afi-

xando-se lembretes aos usuários sobre lavar as mãos com água e sabão 
ou a utilização de álcool gel antes e depois de utilizar o elevador/escadas;

 » Higienização constante do Portão de entrada, na impossibilidade de que o 
mesmo permaneça constantemente aberto;

 » Instalação de sinalizadores que indiquem higienização das salas de reu-
nião;

 » Instalação de sinalizadores que indiquem higienização das mesas de tra-
balho, principalmente para aquelas que já passaram pelo procedimento e 
não estão sendo utilizadas em algum dos turnos de limpeza;

 » Higienização das chaves dos setores devolvidas diariamente na portaria e 
do porta-chaves. 

 » Higienização das chaves e das portas dos guarda-volumes a cada uso.
 » Higienização de crachá de visitantes a cada utilização. 
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•	 Higienização da Copa

 » Higienização das mesas, cadeiras, bebedouro, máquinas de café, remoção 
de lixo de hora em hora. 

•	 Área	Externa

 » Limpeza de vestiários M/F, Portarias e Lixeiras, Varrição em área externa e 
interna – Diariamente

•	 Não	utilizar	borrifadores	na	limpeza	das	botoeiras	e	nos	painéis	eletrôni-
cos	dos	elevadores,	nem	nos	teclados	dos	computadores	e	aparelhos	de	
telefone:  os borrifadores podem causar danos se o produto penetrar nes-
ses locais.

2. Disponibilização de álcool 

Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os ambientes, para uso de servidores, 
estagiários, terceirizados e público externo. 

Disponibilizar álcool líquido 70% e papel toalha para a desinfecção de superfí-
cies e objetos, em especial antes que estes sejam compartilhados

Procedimentos APESP: 

•	 Disponibilizar dispenser de álcool gel nos seguintes locais: 

 » Ao lado dos elevadores em todos os andares do Bloco Anexo, do Bloco A 
e do Bloco D;

 » Ao lado da recepção e na entrada da sala de certidões;
 » Na entrada do RH no 10º andar;
 » Entre as entradas do Bloco A térreo, próximo à sala dos Bombeiros;
 » Na entrada da copa no Bloco D;
 » Na sala de consulta do 3º andar do Bloco D;
 » No Portão principal de pedestres da Rua Voluntários da Pátria; 
 » No auditório, nas salas de reunião e de treinamento.

•	 Disponibilizar para cada setor um borrifador com álcool 70% [líquido] e pa-
pel toalha

3.	 Lixeiras	e	descarte	do	lixo

Efetuar a higienização das lixeiras e o descarte do lixo frequentemente e separar 
o lixo com potencial de contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descartá-lo 
de forma que não ofereça riscos de contaminação e em local isolado. 

Procedimentos APESP: 

•	 Disponibilizar lixeira com tampa e dispositivo que permita a abertura o fe-
chamento sem o uso das mãos (pedal) no refeitório, local de maior circula-
ção de pessoas e na qual a lixeira tem maior frequência de utilização. 

•	 Disponibilizar lixeira com tampa e dispositivo que permita a abertura o fe-
chamento sem o uso das mãos (pedal) nos andares com equipes de trata-
mento ao acervo e consulta que utilizarão EPIs descartáveis. 

•	 Disponibilizar em local central lixeira com tampa e dispositivo que permita a 
abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal) para coleta de descarte 
de EPIS

•	 Orientar que as pessoas que optarem por utilizar EPIs descartáveis ao invés 
de máscara de pano deverão descartar o EPI somente nas lixeiras específi-
cas para este tipo de descarte.

•	 Orientar os servidores, colaboradores, estagiários, prestadores de serviços 
e público externo que, na impossibilidade de descartar os EPIs nos locais 
indicados, guardem adequadamente os mesmos em sacos plásticos até o 
descarte recomendado ser possível.

 

4.	 Retirada	de	tapetes	e	carpetes

Sempre que possível, retirar ou evitar o uso de tapetes e carpetes, facilitando 
o processo de higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e 
higienização dos mesmos.

Procedimentos APESP: 

•	 Retirar o tapete da entrada do Bloco Anexo.

•	 Colocação de tapetes sanitizantes  na Portaria 1 (Voluntários da Pátria) e na 
garagem antes da catraca de acesso ao elevador.
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5.	 Higienização	de	superfícies	e	objetos	de	contato	frequente

As superfícies e objetos de contato frequente, tais como mesas, computadores, 
mouses e telefones devem ser higienizados com álcool 70% antes e após o seu 
uso.

Especial atenção para a higienização de objetos antes do compartilhamento 
com outras pessoas.

Não	borrifar	álcool	em	objetos	eletrônicos como botoeiras e painéis dos ele-
vadores, mouse, telefone e computadores, entre outros. Nestes casos, borrifar 
álcool no papel toalha e passar com cuidado no objeto.

 Procedimentos APESP:

•	 Disponibilizar às áreas borrifadores com álcool 70% [líquido] e papel toalha 

6. Manutenção e limpeza do sistema de ar condicionado

Quando possível, evitar o uso de ar condicionado. 

Caso seja a única opção de ventilação, o funcionamento do ar condicionado e a 
manutenção deve ser feita seguindo as regras da ABRAVA – Associação Brasilei-
ra de Ar Condicionado, Refrigeração, Ventilação e Aquecimento, que estabelece 
quatro itens determinantes para se garantir a qualidade do ar a ser respirado:

1. Renovação do Ar – ação que garante a ventilação e circulação do ar, além da 
diluição do ar no interior do ambiente, desta forma não permitindo a con-
centração de poluentes, fator que provoca agravos à saúde dos ocupantes;

2. Filtragem – ação que tem por objetivo reter partículas e micro gotículas, que 
podem carregar poluentes ou microrganismos como o COVID-19;

3. Controle de temperatura e umidade – fatores de necessidade física que 
contribuem com a saúde das pessoas, assim como também podem inibir a 
proliferação de determinados organismos como o COVID 19;

4. Monitoramento da qualidade do ar – manter o nível de CO2 (dióxido de car-
bono) dentro dos índices determinados para ambientes é uma das formas 
de garantia da qualidade do ar respirado.

Procedimentos APESP: 

•	 Atendendo ao programa das manutenções preventivas (PMOC) a empre-
sa contratada está realizando, quinzenalmente, a manutenção dos equipa-
mentos do sistema de ar condicionado, com limpeza e higienização de par-
tes internas e, mensalmente, a substituição de filtros. 

•	 A vedação e a limpeza do sistema com a lavagem de todas as serpentinas 
dos evaporadores, incluindo os equipamentos de expansão direta (splits), 
utilizando produtos apropriados. 

•	 Nos vestiários e sanitários com sistemas de exaustão mecânica, as portas e 
janelas devem ser mantidas abertas; em ambientes com sistemas de exaus-
tão em banheiros sem janelas, manter a exaustão forçada de forma ininter-
rupta.  

•	 Avaliação do estado de limpeza e conservação de dutos e tomadas de ar 
externo, realizando a limpeza, sempre que necessário. 

•	 Para os ambientes que possam ter suspeita de contaminação por pessoa 
infectada com o COVID 19, será efetuada a completa higienização do am-
biente e equipamentos, além de desinfecção e sanitização de serpentinas e 
bandejas com produtos químicos adequados. 

•	 Priorizar o uso do sistema no modo ventilação e janelas abertas quando 
possível;

•	 Manter o sistema de ventilação funcionando se possível por 24h; 

•	 Não usar recirculação de ar;

•	 Armazenagem em embalagens apropriadas a todos os filtros de ar novos, 
sem o contato com o ar antes de seu uso efetivo.

•	 Realização e observação crítica e diligente da qualidade da água de sistemas 
fechados;

•	 Realizar os serviços, bem como a manipulação dos equipamentos por meio 
de técnicos devidamente paramentados com os EPIs recomendados pelos 
órgãos oficiais de saúde.

•	 Remover filtros descartáveis somente por meio do uso de sacos plásticos 
(sacos de lixo), promovendo também seu descarte seguro e adequado;
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•	 Praticar, sempre que possível, o maior aumento na ventilação com ar exter-
no.

•	 Funcionamento do ar condicionado em relação à regulação da troca de ar 
nos andares:

Bloco	Anexo:

 » Térreo e 1º andar terão as janelas abertas e desligado o ar condicionado.
 » 2º e 3º andares terão damper’s de ar externo 100% abertos durante o 

expediente e fechados durante a noite para o adequado controle da umi-
dade nos depósitos de acervo. A consulta será deslocada para o 1º andar. 
Outros procedimentos estão em estudo.

 » 4 º ao 8º andar, como não há equipes trabalhando nesses andares, por se-
rem andares de depósito de acervo, os damper’s permanecerão fechados 
para o adequado controle da temperatura e umidade.

 » 9º e 10º andares terão damper’s de ar externo 100% abertos. 

Bloco D:

 » 1º andar: salas de trabalho terão as janelas abertas e desligado o ar con-
dicionado.

 » 1º andar servidores/data center: como não há equipes trabalhando neste 
espaço, o ar condicionado permanecerá funcionando normalmente. 

 » 2º andar: como não há equipes trabalhando neste andar (é andar de de-
pósito de acervo), os damper’s permanecerão fechados para o adequado 
controle da temperatura e umidade.

 » 3º andar: terão as janelas abertas e desligado o ar condicionado.

Bloco A:

 » Térreo, salas da diretoria de Centro, Acondicionamento, Laboratório e Ma-
nutenção terão as janelas abertas e desligado o ar condicionado.

 » Térreo, sala de microfilmagem: será necessário manter o ar ligado, pois 
não há janelas, mas parte dos servidores serão deslocados para outras 
salas.

 » 1º andar: sala de processamento técnico terá as janelas abertas e desliga-
do o ar condicionado.

 » As demais salas (1º, 2º, 3º e 4º andares) não possuem ar condicionado e 
funcionarão com as janelas e portas abertas.

7. Higienização de ambientes infectados

Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolar os ambientes em que a 
pessoa infectada transitou, até a sua higienização completa.

Procedimentos APESP: 

•	 Instituídos procedimentos para monitoramento de casos e demais encami-
nhamentos, conforme constante do tópico XII (Monitoramento das condi-
ções de saúde)

V Protocolos de uso de EPIs 

1. Uso de máscara 

É obrigatório (Decreto Estadual 64.959/2020) o uso de máscaras em todos os 
ambientes de trabalho por servidores, estagiários, terceirizados e público exter-
no. É também obrigatório o uso de máscaras no trajeto para o trabalho (Decreto 
municipal 59384/2020), seja em transporte coletivo ou individual, e em lugares 
públicos e de convívio familiar e social. 

Procedimentos APESP: 

•	 Cada servidor deverá providenciar suas máscaras de uso individual. Os EPIs 
necessários à realização de atividades específicas com documentos serão 
providenciados pela instituição.

•	 O uso de máscara será exigido, nos termos do Decreto Estadual 64.959/2020, 
como condição para a entrada instituição, tanto para servidores e colabora-
dores quanto para terceirizados, fornecedores e público externo em geral. 

•	 Observar as orientações das autoridades competentes sobre a utilização de 
máscaras faciais de uso não profissional, tais como:

 » A máscara deve ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir totalmente 
a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;

 » É importante que a máscara seja utilizada corretamente, não devendo ser 
manipulada durante o uso e deve-se lavar as mãos antes de sua colocação 
e após sua retirada;

 » As máscaras são de uso individual e não devem ser compartilhadas, ainda 
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que estejam limpas e/ou higienizadas;
 » Evitar utilizar a mesma máscara por longos períodos de tempo, recomen-

dando-se trocas periódicas, de acordo com as instruções do fabricante e 
as indicações dos órgãos sanitários e de saúde (Recomendação ANVISA: 
máximo de três horas) 

 » Trocar a máscara após o período indicado e sempre que tiver úmida, com 
sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar;

 » Mesmo de máscara, manter o distanciamento social.

•	 Ações contínuas de comunicação e divulgação das recomendações

2. Outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Exigir o uso e disponibilizar os EPIs necessários aos servidores para cada tipo de 
atividade, além daqueles de uso obrigatório, como máscaras, principalmente 
para o tratamento técnico e de preservação do acervo, manuseio de documen-
tos do acervo, recebimento de documentos externos (setor de protocolo), ativi-
dades de limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimen-
tos e aferição de temperatura.

Procedimentos APESP: 

•	 Será priorizado o fornecimento de EPIs necessários ao manuseio de acervo 
por servidores e estagiários, além da proteção à atividade de protocolo ex-
terno e aferição de temperatura.

•	 Não havendo crise de abastecimento, e havendo estoque, o APESP, fornece-
rá normalmente os EPIs aos consulentes. 

•	 As terceirizadas devem fornecer os EPIs específicos exigidos para as ativi-
dades realizadas por seus funcionários e atuar para que usem máscara no 
trajeto e durante o expediente.

•	 Observar as orientações das autoridades competentes sobre a colocação, 
remoção e descarte adequados de EPIs.

•	 Ações contínuas de comunicação e divulgação das recomendações.

3.	 EPIs	reutilizáveis

Deverá ser feita a desinfecção dos EPIs reutilizáveis, tais como aventais, proteto-

res faciais, luvas e protetores auriculares.

Procedimentos APESP: 

•	 A desinfecção deverá ser feita por cada servidor diariamente, tomando-se 
todos os cuidados e procedimentos para guarda e transporte dos EPIs.

•	 Observar as orientações das autoridades competentes sobre como fazer a 
higienização de EPIs reutilizáveis de forma adequada e segura.

•	 Ações contínuas de comunicação e divulgação das recomendações.

4. Descarte de EPIs

Indicar aos servidores, colaboradores, estagiários, prestadores de serviços e pú-
blico externo, os locais específicos para descarte de EPIs, bem como divulgar 
instruções de como colocá-los e retirá-los com segurança, recomendando tro-
cas periódicas, de acordo com as instruções do fabricante e as indicações dos 
órgãos sanitários e de saúde.

Procedimentos APESP: 

•	 Disponibilizar lixeira com tampa e pedal nas áreas de tratamento de acervo 
e consulta que utilizarão EPIs descartáveis.

•	 Disponibilizar em local central lixeira com tampa e pedal para coleta de des-
carte de EPIS.

•	 Orientar que as pessoas que optarem por utilizar EPIs descartáveis, ao invés 
de máscara de pano, deverão descartar o EPI somente nas lixeiras específi-
cas para este tipo de descarte.

•	 Orientar os servidores, estagiários, terceirizados e público externo que, na 
impossibilidade de descartar os EPIs nos locais indicados, guardem adequa-
damente os mesmos em sacos plásticos até o descarte recomendado ser 
possível.

•	 As lixeiras destinadas ao descarte de EPIs e material possivelmente conta-
minado serão devidamente sinalizadas e o descarte deverá seguir os proto-
colos de biossegurança.
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VI Protocolos de ambientes de trabalho 

1. Distanciamento no ambiente de trabalho

Reorganizar o ambiente de trabalho para atendimento do distanciamento míni-
mo entre pessoas. Se for necessário, as mesas poderão ser reposicionadas para 
o melhor aproveitamento do espaço. Salas de uso descontínuo, como salas de 
reuniões, poderão ser temporariamente utilizadas para distribuir a equipe, sem 
prejuízo das atividades da instituição. Buscando garantir um espaçamento igual 
ou superior a 1,5 metros e em áreas com circulação de ar.

Procedimentos APESP: 

•	 Cada diretor, junto aos seus respectivos servidores, deve reorganizar os am-
bientes de trabalho, seguindo as recomendações deste protocolo.

•	 Estabelecida proposta de alteração do ambiente de trabalho, conforme 
item anterior, devem ser colhidas manifestações e acionados os seguintes 
setores, de acordo com suas atribuições:

 » CPID: no tocante à estrutura necessária ao correto funcionamento dos 
equipamentos, notadamente em relação aos pontos de rede;

 » CP: para, se necessário, orientação sobre escolhas e propostas de organi-
zação dos espaços de trabalho com os documentos quanto à aderência às 
recomendações de segurança na prevenção de contágio;

 » NAA: no caso de necessidade de remanejamento de mobiliário que de-
mande intervenção da empresa prestadora de serviços (2N).

•	 Os diretores deverão planejar e reavaliar os espaços de modo a assegurar 
sempre o distanciamento social recomendado nos espaços de trabalho. 

2.	 Barreiras	físicas	ou	uso	de	Equipamento	de	Proteção	Individual	(EPI)	na	
impossibilidade de manter o distanciamento mínimo

Utilizar barreiras físicas ou EPI específico de proteção entre pessoas, no formato 
de divisórias transparentes ou protetores faciais, sempre que a distância míni-
ma entre pessoas não puder ser mantida.

 Procedimentos APESP:

•	 Colocação de barreira física de acrílico: 

 » No térreo do Bloco Anexo – Recepção e Setor de Atendimento de Certi-
dões

 » No 1º andar do Bloco Anexo - Consulta
 » No 9º andar do Bloco Anexo – Corregedoria Geral da Administração

•	 Caberá aos diretores e seus servidores planejar o espaço de suas respectivas 
salas de trabalho de modo a implementar a distância mínima de 1,5 m entre 
os servidores e colaboradores. Não sendo possível fisicamente, solicitar ao 
Núcleo de Acondicionamento uma barreira física de polionda. 

3.	 Ventilação	e	renovação	do	ar

Sempre que possível, evitar o uso de ar condicionado e manter os ambientes 
arejados, com portas e janelas abertas, facilitando a circulação e renovação do 
ar, além de evitar o toque nas maçanetas e fechaduras.

 Procedimentos APESP:

•	 Bloco anexo: Térreo e 1º andar terão as janelas abertas e desligado o ar 
condicionado.  

•	 Bloco D: 3º andar terá as janelas abertas e desligado o ar condicionado. 

•	 Bloco A: salas com ventilação natural possível, ficarão com as janelas aber-
tas e, quando houver, o ar condicionado desligado.

•	 Ações de comunicação. 

•	 Outros procedimentos previstos neste documento, conforme:

 » Tópico II, item 1 (Ambientes abertos e arejados) 
 » Tópico II, item 3 (Compartilhamento de objetos) 
 » Tópico IV, item 5 (Higienização de superfícies e objetos de contato fre-

quente)
 » Tópico IV, item 6 (Manutenção e limpeza do sistema de ar condicionado)

VII Salas de tratamento técnico e depósitos de documentos

Além de todas as recomendações e procedimentos aplicáveis às salas de traba-
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lho, deverão ser adotados ou reforçados princípios de boas práticas laborato-
riais como medidas para acesso às salas de tratamento técnico.

 

Procedimentos APESP:

•	 Desenvolver protocolo específico sobre a utilização e organização das Salas 
de tratamento técnico e depósitos de documentos que observe, conside-
rando entre outros, os seguintes aspectos:

 » Acesso às salas de tratamento
 » Distanciamento e sinalização das bancadas de trabalho
 » Limpeza
 » Cuidados no uso de objetos pessoais
 » Sinalização e controle dos documentos em manuseio
 » Acesso aos depósitos
 » Controle diário de entrada
 » Permanência no interior dos depósitos
 » Reduzir o manuseio do acervo por diferentes técnicos, priorizando a defi-

nição de técnicos específicos para cada conjunto em tratamento 

VIII Salas de reunião

1. Uso adequado de salas de reunião

Determinar um responsável por reunião para manipular os comandos de salas 
de reuniões, como computador e outros equipamentos, evitando o comparti-
lhamento de objetos entre participantes.

Realizar reuniões em salas que já foram higienizadas após o último uso.

Sempre que possível, evitar o uso de ar condicionado e manter o ambiente are-
jado, com portas e janelas abertas, facilitando a circulação e renovação do ar, 
além de evitar o toque nas maçanetas e fechaduras.

 

Procedimentos APESP:

•	 Higienizar as salas de reunião após cada utilização ou, na impossibilidade, 
buscar utilizar somente uma vez ao dia cada sala de reunião.

•	 Utilizar sinalética para indicar que a sala está higienizada e liberada para 
novo uso.

•	 Ações de comunicação. 

•	 Outros procedimentos previstos neste documento, conforme:

 » Tópico II, item 1 (Ambientes abertos e arejados) 
 » Tópico II, item 3 (Compartilhamento de objetos) 
 » Tópico IV, item 5 (Higienização de superfícies e objetos de contato fre-

quente)
 » Tópico IV, item 6 (Manutenção e limpeza do sistema de ar condicionado)

IX Recepção, saguão, salas de espera, auditório ou salas de aula/
treinamento

1.	 Distanciamento	em	filas	e	sentado	em	salas	de	espera,	auditório	ou	salas	
de aula/treinamento

Sempre que possível, sinalizar preferencialmente no chão ou em local visível a 
posição em que as pessoas devem aguardar na fila, respeitando o distanciamen-
to mínimo.

Manter distância mínima segura entre pessoas, alterando a disposição dos mó-
veis ou alternando assentos e demarcando lugares que devem ficar vazios. 

 Procedimentos APESP:

•	 Sinalização no solo, distanciando as pessoas nas portarias, na recepção e 
nas filas do elevador. 

•	 Retirar da sala de espera todos os itens de entretenimento que podem ser 
manuseados pelo público interno e externo, como revistas, folders ou ou-
tras publicações. 

•	 Bloquear alternadamente os assentos de longarinas nas salas de espera.
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X Restrições para eventos presenciais

A atividade de cursos e eventos presenciais, bem como visitas mediadas ficarão 
suspensas até o retorno à nova normalidade, com a classificação na fase azul. 

Mesmo após o retorno deverá ser mantido temporariamente o protocolo pre-
ventivo.

Procedimentos APESP:

•	 No auditório, salas de aula ou treinamento, quando autorizados eventos 
presenciais, deverá ser mantida distância mínima segura entre pessoas, al-
terando assentos e demarcando lugares que devem ficar vazios. Considerar 
não somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre 
pessoas em diferentes fileiras.

•	 Nas visitas mediadas, quando autorizadas, deverá ser mantido protocolo 
preventivo como estimular o uso de álcool gel e demarcar trajeto sugerido 
nas visitações, de forma a evitar aglomerações, além do uso de máscaras.

XI Refeitório e Bebedouros

1.	 Controle	de	fluxo,	horários	ampliados	e	escalas	de	alimentação

Sempre que possível, estender o período de funcionamento e controlar o fluxo 
de entrada e saída do refeitório, com o objetivo de evitar aglomerações durante 
os horários de alimentação.

Estabelecer escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches, e organizar 
fila de espera na parte externa do refeitório, respeitando o distanciamento mí-
nimo.

 Procedimentos APESP:

•	 Estabelecida a ampliação do horário de almoço no refeitório para das 
11:00hs às 15:30, sendo a última entrada às 15:00hs, com tempo de perma-
nência de 30 minutos para cada turma.

•	 Estabelecida a organização prévia para utilização do refeitório e o escalona-
mento dos horários de almoço, por meio de tickets coloridos distribuídos de 

acordo com o horário selecionado pelo servidor ou terceirizado.

•	 Os horários para café ficam assim organizados, com tempo de permanência 
de 15 minutos para cada turma:

 » CAFÉ DA MANHÃ: das 7:00 as 10:15hs; com fechamento  impreterivelmen-
te  as 10:30 impreterivelmente.

 » CAFÉ DA TARDE: Irá iniciar após o término da limpeza da copa, as 16:30hs 
até as 18:30hs.

•	 A organização para utilização do refeitório durante os horários de café será 
determinada pelo número de cadeiras disponíveis e o ingresso será contro-
lado pela ordem de chegada e fila externa ao refeitório.

2. Uso adequado de mesas e cadeiras do refeitório (disposição e higienização)

Alterar a disposição das mesas e cadeiras, quando necessário, para garantir o 
distanciamento mínimo, e reduzir o número de pessoas por mesa. 

Higienizar as mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada 
ciclo de uso (troca de servidores, estagiários e terceirizados).

Procedimentos APESP:

•	 Retirada de cadeiras do refeitório, garantindo maior espaçamento.

•	 Mesas, cadeiras, e barreira física de polionda serão higienizadas entre cada 
troca de usuário.

3. Cuidados durante as refeições e conduta para uso do refeitório

As máscaras podem ser retiradas apenas no momento da refeição e seguindo o 
armazenamento adequado, o correto manuseio e descarte da mesma.

Proibir o compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como de alimen-
tos.

Disponibilizar água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes e 
orientar os servidores, estagiários, terceirizados a higienizar as mãos na entrada 
e saída do estabelecimento.
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Procedimentos APESP: 

•	 O acesso ao refeitório deverá respeitar as escalas e a ordem na fila externa 
inclusive para o acesso aos armários.

•	 Sempre que possível evitar o compartilhamento dos armários, em especial 
quanto ao armazenamento de alimentos abertos. 

•	 Ações contínuas de comunicação e divulgação de recomendações. 

•	 É proibido o armazenamento de alimentos em sacos plásticos ou de papel 
no interior das geladeiras.    

•	 Somente poderão ser guardados nas geladeiras alimentos devidamente ar-
mazenados em potes plásticos ou de vidro hermeticamente fechados. 

•	 Antes de guardar na geladeira cada usuário deverá passar pano multiuso 
com álcool disponibilizado pela UAPESP na embalagem ou no pote de ar-
mazenamento.    

•	 Os alimentos não poderão ser deixados de um dia para o outro nas geladei-
ras.   

•	 Os alimentos e respectivo pote de armazenamento poderão ser jogados 
fora caso não sejam retirados diariamente da geladeira.

4. Uso adequado de bebedouros

Não encostar copos e garrafas reutilizáveis no bebedouro. Dar preferência ao 
uso de copos descartáveis. Higienizar as mãos com álcool 70% antes e após o 
manuseio dos bebedouros.

Procedimentos APESP: 

•	 Ações contínuas de comunicação e divulgação de recomendações 

XII Monitoramento das condições de saúde

1. Acompanhamento das recomendações atualizadas

O APESP deve definir responsável para acompanhar rigorosamente as recomen-
dações dos órgãos competentes para implementação de novas medidas, produ-
tos ou serviços de prevenção.

Procedimentos APESP: 

•	 O responsável pelo acompanhamento das recomendações dos órgãos com-
petentes será o Apoio ao RH do APESP.

2.	 Monitoramento	de	casos	confirmados	e	suspeitos

O APESP definirá responsável para manter contato com os diretores e estes com 
seus respectivos servidores pelo acompanhamento e reporte de casos suspeitos 
e confirmados, incluindo o monitoramento das pessoas que tiveram contato 
com contaminado ou suspeito nos últimos 14 dias, com sistematização de dados 
e informação periódica às autoridades competentes.

Procedimentos APESP: 

•	 O Apoio do RH, vinculado à Coordenação do Arquivo, será  responsável pelo 
acompanhamento e reporte de casos suspeitos. 

•	  Os diretores de Núcleo, Centro e Departamento devem informar imedia-
tamente tanto aos demais membros de sua equipe quanto ao responsável 
pelo acompanhamento caso algum de seus colaboradores se enquadrem 
como suspeito ou tenham sido confirmados para o COVID-19.

•	 Nos casos confirmados, efetuar o afastamento do servidor contagiado e 
realizar análise de procedimento de cuidado para com os demais servidores 
da área que mantiveram contato com o caso suspeito ou confirmado.

•	 Em caso de confirmação de caso de COVID-19, o diretor deve imediatamen-
te isolar o local e comunicar ao NAA para o acionamento da equipe de lim-
peza que fará a higienização completa do ambiente que possa estar infec-
tado, conforme constante do tópico IV, item 7 (Higienização de ambientes 
infectados)
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•	 O responsável pelo monitoramento deve consolidar diariamente as medi-
ções de temperatura que foram superiores a 37,5ºC e, também, adotar as 
medidas de orientação e os encaminhamentos cabíveis nos casos de suspei-
tas ou confirmações de COVID-19 de servidores ou familiares de servidores. 

•	 Orientação aos servidores sobre a necessidade de monitoramento de seu 
estado de saúde e de seus familiares, bem como da necessidade de informar 
ao seu superior a ocorrência de sintomas como tosse, cansaço, congestão 
nasal, coriza, mialgia (dor no corpo), dor de cabeça, dor de garganta ou 
dificuldade para respirar. 

3. Aferição da temperatura 

O APESP adotará o controle de aferição de temperatura no controle do risco de 
contágio.

Procedimentos APESP: 

•	 O serviço de portaria do APESP fará medição de temperatura corporal dos 
servidores, estagiários, terceirizados e usuários na entrada, restringindo o 
acesso ao estabelecimento e redirecionando para receber cuidados médi-
cos caso esteja acima de 37,5ºC.

4. Retorno de zonas de risco 

Manter especial acompanhamento da situação de saúde dos servidores que re-
sidam ou tenham retornado de uma zona de risco.

Procedimentos APESP: 

•	 Monitorar os eventuais sintomas dos servidores por 14 dias, verificando a 
temperatura do corpo duas vezes ao dia, preferencialmente mantendo o 
servidor em teletrabalho ou afastado nesse período, quando possível;

•	 Observar as demais orientações das autoridades competentes em relação 
aos residentes em zonas de risco.

5. Apoio e acompanhamento 

Sempre que necessário, encaminhar o servidor para apoio e acompanhamento 
psicológico.

XIII Protocolos de atendimento ao público

Será estabelecido um cronograma para a reabertura e retomada gradual de 
atendimento ao público, incluindo serviços e consulta.

Serão priorizados os atendimentos e serviços relativos à comprovação de direi-
tos através de cópias certificadas e certidões. 

Os horários de funcionamento para atendimento ao público serão definidos e 
publicizados, podendo ser reduzidos, em conformidade com as Fases do Plano 
SP.

Todos os atendimentos presenciais deverão ser agendados previamente.

1. Escala de servidores 

O atendimento ao público será feito, preferencialmente, de forma virtual. So-
mente quando for imprescindível, o atendimento será presencial, após agenda-
mento prévio.

A instituição deverá manter regime de escala para servidores que atuem direta-
mente com o público, de modo a corresponder à demanda. 

Procedimentos APESP: 

•	 A escala de servidores e os horários de funcionamento serão definidos 
quando as autoridades competentes autorizarem o retorno das atividades 
presenciais.

•	 Para o atendimento a pesquisadores no Salão de Consulta, o regime de es-
cala seguirá o cronograma de agendamento estipulado no tópico XIII, item 
5 (Sala de consulta)

2. Pesquisa no Guia de acervo e demais instrumentos de pesquisas disponí-
veis no site

Deve ser fomentada a pesquisa ao acervo por meio dos instrumentos de pes-
quisa disponíveis no site do APESP, em especial no Guia do Acervo. Os atenden-
tes devem orientar a pesquisa pelo site e, se necessário, disponibilizar outros 
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instrumentos por e-mail, mesmo que para tanto, seja necessário digitalizar o 
instrumento.

3. Atendimento à distância

O APESP fornecerá seus serviços prioritariamente por meios eletrônicos, prefe-
rencialmente por e-mail, podendo ser, se necessário, por telefone ou, em casos 
específicos, por vídeo chamada. 

Serão avaliadas ferramentas informatizadas que possam apoiar e otimizar a 
prestação do serviço, garantindo a qualidade do atendimento.

Procedimentos	APESP	para	comprovação	de	direitos	(certidões	e	cópias	cer-
tificadas):

•	 Os técnicos das áreas de acervo farão o atendimento ao usuário e orienta-
ção para solicitar a certidão ou cópia certificada.

•	 Para a elaboração e emissão das certidões e cópias certificadas solicitadas, 
será feito o trabalho de busca, coleta de informações, preparo de documen-
tos, digitalização e confecção.

•	 Os prazos para elaboração, emissão e entrega dos documentos solicitados 
poderão eventualmente ser ampliados, o que será sempre informado ao 
interessado.

•	 As solicitações serão registradas e providenciadas em ordem de recebimen-
to e serão atendidas, seguindo este critério, pelas áreas específicas respon-
sáveis pela confecção e emissão.

•	 No caso das certidões de imigração o envio do documento ao solicitante 
será feito por meio digital. As demais certidões, por suas especificidades, 
em especial as que possuem informações pessoais restritas, deverão ser 
retiradas pelos interessados após agendamento de data e horário.

•	 A retirada agendada deverá ocorrer no setor de Assistência ao Pesquisador 
(Certidões), localizado no térreo do Bloco Anexo. 

•	 Havendo necessidade e disponibilidade financeira, poderá ser avaliada a 
possibilidade de envio das certidões com informações pessoais restritas 

pelo correio na modalidade de entrega “Mão Própria”, serviço adicional que 
garante a entrega exclusivamente às pessoas indicadas pelo remetente.

•	 Havendo necessidade e disponibilidade financeira, poderá ser avaliada a 
possibilidade de envio das certidões de Inteiro Teor pelo correio com Aviso 
de Recebimento – AR, serviço adicional que permite comprovar a entrega 
do objeto ao destinatário.

Procedimentos APESP para atendimento geral:

•	 Os técnicos das áreas de acervo farão o atendimento ao consulente e orien-
tação para auxiliar na localização do(s) documento(s) desejado(s).

•	 Caso o documento ainda não tenha sido digitalizado, o consulente poderá 
solicitar a reprodução digital do documento.

•	 A solicitação de reprodução de documentos deve respeitar as regras de di-
reito autoral e a política de cotas por atendimento, a saber:

 » Acervo textual: 50 páginas;
 » Acervo iconográfico: 35 imagens;
 » Acervo cartográfico: 10 mapas/plantas. Documentos de grandes forma-

tos poderão necessitar de tempo maior de execução e limitação maior de 
quantidade.

 » Acervo hemerográfico: 10 páginas
 » Acervo bibliográfico: 50 páginas

•	 As reproduções serão feitas em resolução padrão de derivada de acesso. 
Casos específicos poderão ser avaliados e estarão sujeitos à autorização da 
área detentora do acervo.

•	 No caso do acervo textual, caso o(s) documento(s) já esteja(m) digitaliza-
do(s), mas não disponível no site, poderá ser enviado por e-mail ao consu-
lente, sem limites de quantidade, mediante assinatura de Termo de repro-
dução de documentos, que será enviado previamente por e-mail.

•	 As solicitações serão registradas e providenciadas em ordem de recebimen-
to e serão atendidas, seguindo este critério, pelas áreas específicas de acer-
vo (textual, cartográfico, iconográfico, bibliográfico ou hemerográfico), que 
entrarão em contato com o demandante para combinar o encaminhamento 
das cópias digitalizadas por meio eletrônico ou, na impossibilidade deste 
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meio, agendar a retirada.

•	 O consulente será informado, caso haja alguma restrição de acesso ou de 
impedimento de reprodução dos documentos. 

•	 Não poderão ser reproduzidos documentos que:

 » Estão fora de circulação em decorrência da fragilidade do suporte, outra 
questão de preservação ou que estiverem passando por tratamento téc-
nico.

 » Possuem alguma restrição de acesso por conter informações pessoais.
 » Possuem alguma restrição de acesso por incidir a legislação de direito au-

toral.

4. Obrigatório agendamento de consulta presencial 

A consulta presencial será reiniciada em conformidade com as diretrizes das au-
toridades competentes e será restrita e bastante controlada de início, podendo 
ser relaxada conforme avançamos nas Fases sentido à normalidade.

Na retomada da reabertura o atendimento presencial deverá ocorrer somente 
quando for essencialmente necessário, mediante agendamento prévio e indica-
ção dos itens que se deseja consultar.

Os horários de atendimento poderão ser reduzidos e o número de consulentes 
por dia ficará restrito considerando a capacidade máxima de ocupação em cada 
fase e o distanciamento social mínimo exigido, bem como a disponibilidade do 
acervo para consulta.

A quantidade de itens a serem consultados por agendamento será limitada e 
o horário de início e término da consulta previamente estabelecido, visando 
assegurar a melhor gestão das salas de consulta. Também não será possível soli-
citar durante a consulta novos itens. Havendo necessidade deverá ser feito novo 
agendamento. 

O atendente antes de agendar deverá consultar se o material solicitado está 
disponível. A condição de disponibilidade considera questões de restrição de 
acesso por conter informação pessoal, estado de conservação e, especialmente 
neste momento de pandemia, o cumprimento de quarentena para excluir o ris-
co de contágio pelo COVID-19, após ter sido manuseado por outro servidor em 
tratamento técnico ou outro pesquisador

Procedimentos APESP: 

•	 O agendamento deverá ser precedido por atendimento remoto com os res-
ponsáveis pelo tipo de acervo a ser consultado (textual, cartográfico, icono-
gráfico, bibliográfico ou hemerográfico).

•	 A equipe do acervo demandado analisará o pedido. Caso seja possível iden-
tificar pontualmente o documento e já exista digitalizado ou seja possível 
realizar a reprodução da cópia por demanda, o atendente prestará o aten-
dimento remoto.

•	 Localizados os documentos, livros ou periódicos que se deseja consultar e 
sendo necessária a consulta presencial, o atendente fará o agendamento, 
propondo data e horário da consulta.

•	 Considerando que a consulta dos acervos textual, cartográfico, bibliográfico 
e hemerográfico será centralizada no 1º andar do Bloco Anexo, faz-se neces-
sário o gerenciamento também unificado do calendário de consulentes para 
se evitar a superlotação da sala de consulta. A consulta ao acervo iconográ-
fico continuará sendo realizada no 3º andar do Bloco D.

•	 O registro dos atendimentos será feito por cada área na ferramenta Calen-
dário do e-mail coorporativo ou pelo sistema de reservas de salas disponível 
na intranet (será avaliada melhor opção), respeitando a distribuição de dias 
e horários dedicados para cada área.

•	 O responsável pelo acervo a ser consultado comunicará, por e-mail ou te-
lefone, a data e as condições da consulta dos documentos, bem como os 
protocolos sanitários básicos que deverão respeitar.

•	 Não será permitida a entrada de consulentes sem prévio agendamento.

•	 Não será permitida a pesquisa em dupla ou grupo.

•	 Caso o consulente não possa comparecer no dia e horário agendado, deverá 
comunicar ao APESP para que seja possível oferecer a vaga a outro pesqui-
sador.

5. Sala de consulta 

Todo o atendimento presencial será realizado temporariamente em ambientes 
ventilados. As salas de consulta funcionarão sem ar condicionado, com janelas e 
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portas abertas.

Será assegurado no mínimo o distanciamento recomendado nos protocolos sa-
nitários do Estado (1,5 metros) e o parâmetro de capacidade máxima permitido 
para cada fase. Se for necessário, as mesas poderão ser reposicionadas para o 
melhor aproveitamento do espaço.

Os usuários deverão se deslocar o mínimo possível na sala de consulta. Caso pre-
cise de orientação ou alguma informação, o pesquisador deverá levantar a mão 
para que o servidor possa ir atendê-lo, mantendo o distanciamento seguro.

Procedimentos APESP: 

•	 O atendimento presencial dos acervos textual, cartográfico, bibliográfico e 
hemerográfico será realizado temporariamente na sala de consulta do 1º 
andar do Bloco Anexo, pois este é o ambiente mais amplo e ventilado, além 
de ser de fácil acesso, dispensando até o uso do elevador, caso o consulente 
deseje.

•	 Os horários da consulta da sala compartilhada do 1º andar do Bloco Anexo 
serão distribuídos conforme agenda pré-estabelecida entre os setores de-
tentores de acervo, sendo cada dia da semana exclusivo de uma área, tanto 
o horário matutino quanto o vespertino.

•	 O atendimento presencial do acervo iconográfico será realizado no 3º andar 
do Bloco D em sala também provida de ventilação natural em dia e horários 
previamente agendados com o pesquisador.

•	 Na sala de consulta do 1º andar do Bloco Anexo:

 » Autorizado o retorno do atendimento presencial, será controlada a por-
centagem de ocupação, assegurado o distanciamento social recomenda-
do. Em um primeiro momento serão atendidos no máximo 4 pessoas por 
dia (25% da ocupação possível respeitando o distanciamento), sendo 2 por 
período. 

 » Conforme evolução positiva em direção ao retorno à normalidade e dimi-
nuição do número de contágios, a taxa de ocupação será ampliada com 
segurança.

 » Será implementada a ocupação de mesas alternadas. 
 » A distribuição dos consulentes na sala será orientada pelo servidor do se-

tor, que conduzirá os pesquisadores às mesas, buscando manter o maior 

distanciamento possível e garantindo ao menos uma mesa livre (dos lados, 
na frente e atrás) entre duas ocupadas. 

 » Serão utilizadas sinaléticas para indicar as mesas disponíveis, marcar as 
que não devem ser utilizadas para assegurar o distanciamento mínimo e 
identificar as que já foram utilizadas naquele dia.

 » Os atendentes de cada área de acervo serão responsáveis por prestar todo 
o atendimento nos dias e horários reservados ao seu setor, devendo deixar 
a sala organizada.

•	 Na sala de consulta do 3º andar do Bloco D, considerando que há somente 
uma mesa para o atendimento ao consulente, será agendado somente uma 
pessoa por dia em data e horário previamente agendados com o pesquisa-
dor.

•	 O acervo a ser consultado será entregue e, ao final da consulta, retirado na 
mesa do consulente.

•	 O atendente deve preencher a Ficha de Controle de Manuseio disposta no 
exterior do acondicionamento, com o nome e data de manuseio.

6.	 Barreiras	físicas	e	uso	de	Equipamento	de	Proteção	Individual	(EPI)

É obrigatório o uso de EPIs (luvas e máscara) e serão instaladas barreiras físi-
cas de proteção entre os atendentes e os consulentes, no formato de divisórias 
transparentes ou protetores faciais. 

Ver também o constante do tópico V (Protocolos de uso de EPIs).

Procedimentos APESP: 

•	 Serão instaladas barreiras de acrílico no balcão de atendimento da sala de 
consulta do 1º andar do Bloco Anexo.

•	 Considerando a crise de abastecimento de EPIs, será avaliada a viabilidade 
de consulta ao acervo por consulentes e o procedimento para o manuseio 
seguro dos documentos. O APESP, se possuir estoque, fornecerá normal-
mente os EPIs aos consulentes.1 

1  Outros detalhamentos sobre este ponto estão sendo discutidos pelo DPDA para inserção em ver-
são atualizada deste documento.
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7.	 Uso	de	computadores	e	leitoras	de	microfilme	públicos	na	sala	de	consulta	
e	na	sala	de	certidões

Recomenda-se que cada consulente use seus equipamentos próprios como 
computadores portáteis, tablets, smartfones e lupas. Os computadores normal-
mente destinados ao uso público na sala de consulta devem ser evitados, sem-
pre que possível. 

As leitoras de microfilme não estarão disponíveis.

O APESP disponibilizará acesso gratuito à sua rede sem fio na sala de consulta.

Procedimentos APESP: 

•	 Os consulentes não poderão utilizar os computadores públicos disponíveis 
nas salas de consultas até nova reavaliação quanto a possibilidade de reto-
mar a disponibilização dos equipamentos de uso compartilhado.

•	 Caso seja necessária alguma consulta, esta será feita pelo atendente.

•	 Os teclados dos terminais de consulta serão envolvidos em plástico aderen-
te, visando facilitar a higienização após o uso.

8. Uso dos instrumentos de pesquisas na sala de consulta 

Os instrumentos de pesquisa em papel não estarão disponíveis nas salas de con-
sulta e, portanto, não poderão ser manuseados pelos pesquisadores.

Procedimentos APESP: 

•	 Os instrumentos de pesquisa serão digitalizados e/ou disponibilizados por 
meio digital.

•	 Os instrumentos de pesquisa digitalizados que não contenham informações 
restritas poderão ser encaminhados por e-mail aos pesquisadores durante 
o atendimento remoto prévio ao agendamento.

•	 Com a evolução positiva das fases de reabertura, os instrumentos de pes-
quisa poderão ser disponibilizados nos terminais de consulta como forma 
alternativa ao manuseio físico.

9. Preenchimento de termos de responsabilidade

O preenchimento de termos de responsabilidade deverá ser assegurado, mesmo 
no atendimento remoto.  

Procedimentos APESP: 

•	 No atendimento remoto, após a verificação de disponibilidade dos itens so-
licitados pelo consulente, deverá ser encaminhado por e-mail ao pesquisa-
dor o termo de responsabilidade, que deverá ser assinado, digitalizado e de-
volvido por e-mail ao setor de consultas antes do envio das cópias digitais.

•	 Nos casos em que será necessário a consulta presencial, após a verificação 
de disponibilidade dos itens solicitados pelo consulente, deverá ser encami-
nhado por e-mail ao pesquisador o termo de responsabilidade, que deverá 
ser assinado, digitalizado e devolvido por e-mail ao setor de consultas antes 
do agendamento do atendimento presencial.

10. Limpeza das mesas e cadeiras após o uso 

Recomenda-se a higienização do mobiliário com álcool 70% após o uso e antes 
que outra pessoa utilize o mesmo.

Procedimentos APESP: 

•	 Havendo a possibilidade de a equipe da limpeza passar na sala de consulta 
mais de uma vez ao dia, o servidor responsável pela consulta deverá indicar 
as mesas que foram utilizadas para nova higienização. 

•	 Caso não seja possível, o responsável deverá indicar aos consulentes mesas 
que ainda não foram utilizadas naquele dia, mantendo bloqueadas as mesas 
já utilizadas e ainda não higienizadas.

•	 Se possível, o próprio atendente após o uso pode borrifar álcool 70% sobre 
a mesa e cadeira utilizadas como conduta protetiva, até que a higienização 
mais adequada seja feita.

11. Segurança para grupos de risco no atendimento

Devem ser definidas datas e horários diferenciados para o atendimento às pes-
soas do grupo de risco.
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Procedimentos APESP: 

•	 O agendamento de pessoas que se enquadrem como grupo de risco deverá 
ser priorizado nos primeiros horários de atendimento, visando reduzir o ris-
co de contaminação pelo vírus em suspensão.

XIV Protocolos para manuseio de documentos, livros e periódicos

Considerando que o vírus sobrevive por prazos distintos em diferentes superfí-
cies, uma série de procedimentos e cuidados devem ser implementados para se 
evitar que os documentos atuem como um vetor contaminação. 

1.	 Prazo	de	quarentena	e	monitoramento	de	informações	científicas	

Para a reabertura segura do serviço de atendimento ao público faz-se necessá-
rio o estudo e acompanhamento de informações fundamentadas sobre o tempo 
que o vírus COVID-19 sobrevive em materiais que possuímos em nosso acervo. 

Procedimentos APESP: 

•	 O APESP deverá constituir um grupo para acompanhar os estudos e pesqui-
sas e, baseados nessas informações, serão definidos e revistos procedimen-
tos sobre como os materiais podem ser manuseados visando reduzir os ris-
cos de contágio de seus servidores, estagiários, terceirizados e consulentes.

•	 Diante da ausência de conclusões definitivas, o APESP adotará a medida 
preventiva de colocar os documentos e demais acervos consultados ou 
manuseados em decorrência de tratamento técnico ou de preservação em 
quarentena pelo período de 10 dias.

•	 Este prazo está em consonância com os prazos de quarentena recomenda-
dos pelo Northeast Document Conservation Center (NEDCC) e pelo Governo 
da Espanha.

•	 O Northeast Document Conservation Center (NEDCC) recomenda uma qua-
rentena de 7 dias como segurança após o manuseio por servidores e consu-
lentes. Orientam que este prazo é apropriado para qualquer outro tipo de 
material do papel ao poliéster ou outros plásticos.

•	 O Governo da Espanha, conforme Portaria SND / 388/2020, de 3 de maio, 
estabeleceu que os documentos e materiais dos arquivos aos quais os usuá-
rios têm acesso pessoalmente devem ficar em quarentena por um período 
mínimo de dez dias antes que possam ser usados novamente.

2. Quarentena e movimentação do acervo

Recomenda-se a restrição de acesso a acervos e aparelhos expositivos cuja inte-
ratividade exija toque e/ou manipulação por parte do público.

Neste sentido será instituída a quarentena e procedimentos de controle para se 
evitar o contágio através do acervo manuseado por pessoa contagiada.

Procedimentos APESP: 

•	 A quarentena será realizada pelo prazo de 10 dias após o manuseio do acer-
vo por consulentes ou pesquisadores. 

•	 Entrarão também em quarentena os documentos manuseados por servi-
dores que, posteriormente, forem enquadrados com suspeita ou tenham 
diagnóstico de Covid-19 confirmados.

•	 A quarentena não será necessária após cada manuseio ou movimentação 
do acervo por servidores, pois a instituição está adotando as medidas de 
prevenção, proteção e monitoramento da saúde de seus colaboradores.

•	 A equipe técnica de preservação, em conjunto com as equipes das áreas de 
acervo, deve:

 » Definir os espaços dedicados a armazenar os documentos e demais itens 
do acervo consultados ou manuseados em decorrência de tratamento téc-
nico ou de preservação antes do retorno destes aos depósitos.

 » O(s) espaço(s) de quarentena deverão ser definidos levando-se em consi-
deração:
-    Em relação à localização da sala, a necessidade de minimizar a movi-
mentação do acervo;
-     A recomendação de ser um espaço dedicado exclusivamente ao arma-
zenamento do acervo, sem equipes de trabalho no mesmo ambiente;
-     A necessidade de se garantir a segurança do acervo, sendo necessá-
rio, portanto, ser uma sala com acesso controlado, que possua porta com 
chave;
-     A recomendação do espaço não estar sendo abastecido por ar condicio-
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nado central, que lançará o ar da sala de quarentena em outros ambientes  

 » Utilizar a Ficha de Controle de Manuseio disposta no exterior do acondicio-
namento, com o nome e data de manuseio, além de outros procedimentos 
que se fizerem necessários, para controle dos prazos de quarentena, rein-
gresso dos documentos aos depósitos e liberação novamente à consulta. 

 » Definir orientações para movimentação do acervo consultado.
 »  A Ficha de Controle de Manuseio que acompanhará cada documento (cai-

xa) em seu trajeto até o retorno à reserva após quarentena, será também 
utilizada para rastrear as pessoas que entram em contato com cada do-
cumento e analisar os riscos ligados ao manuseio e guarda temporária no 
decorrer dos trabalhos desenvolvidos nas áreas técnicas.

•	 Ações de comunicação para orientar o público externo que nos comuni-
quem caso sejam diagnosticados com COVID-19 pouco tempo após terem 
comparecido ao APESP.

XV Protocolos para o recebimento de recolhimento, transferência 
e doações

O APESP deve adotar medidas preventivas para os processos de recolhimento e 
transferências visando a diminuição do risco de contágio.

Procedimentos APESP: 

•	 O planejamento do recebimento de recolhimentos, transferências e doa-
ções deve também respeitar o cronograma de retomada gradual de modo 
a garantir a segurança das equipes envolvidas, podendo, se possível, ser 
adiado para momento mais oportuno em relação à diminuição de risco de 
contágio e autorização de retomada de atividades não essenciais de modo 
presencial.

•	 Qualquer ingresso de acervo no APESP deve ser precedido de parecer téc-
nico elaborado após vistoria presencial do acervo. Por este motivo também 
os processos de recolhimento, transferências ou doações devem aguardar a 
retomada das atividades presenciais, de modo a evitar a mobilização e des-
locamento de equipes que estão por determinação oficial em teletrabalho 
como medida de controle da pandemia. Até o retorno à normalidade, toda 
a movimentação de acervo em processo de recolhimento, transferência ou 

doação deve ser feita exclusivamente pelo órgão ou entidade até a alocação 
dos documentos nas estanterias indicadas pelas equipes do APESP nos de-
pósitos previamente definidos.

•	 A equipe do órgão ou entidade deve usar os EPIs recomendados para a pre-
venção de contágio pelo COVID19 durante todo o transporte e manuseio 
dos documentos.

•	 A equipe APESP não terá nenhum contato com o acervo durante o recebi-
mento, apenas vai acompanhar o trabalho do órgão ou entidade e mediar a 
autorização para recebimento do material (agendamento, garagem).

•	 A documentação entrará automaticamente na quarentena de 10 dias e, na 
sequência poderá ser iniciado o tratamento e manuseio necessário pela 
equipe APESP.

•	 O responsável pelo órgão ou entidade deve obrigatoriamente informar ao 
APESP se alguém de sua equipe que manuseou recentemente o acervo e/
ou atuou no processo de envio do mesmo foi contaminado ou apresentou 
sintomas do COVID-19.
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ANEXOS

Destaques Plano SP 

I.I Flexibilização

Uma região só poderá passar a um maior relaxamento após 14 dias da mudança 
de fase, mantendo os indicadores de saúde estáveis por um período completo 
de incubação

É prerrogativa do Governo do Estado de São Paulo rever a classificação em prazo 
inferior a 14 dias caso haja informações relevantes que exijam, excepcionalmen-
te, uma revisão tempestiva.

Uma região pode ser reavaliada para fases mais restritas se não atender aos 
critérios (Ex.: uma região pode passar da Fase 3 para a 1 se tiver uma piora con-
siderável em seus indicadores)

I.II Dois	pré-requisitos	para	a	flexibilização:	

‒ Adesão aos protocolos de testagem 

‒ Prefeitos deverão apresentar fundamentação científica para liberação que cite 
fatores locais relacionados ao município

I.III Risco	ocupacional	por	setor	de	atividade	(CNAE	–	665)

As atividades do APESP se enquadram nas categorias 16 e 17 do Risco ocupacio-
nal por setor de atividade (CNAE – 665), a saber:

17. Administração pública em geral - 62.75

16. Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros 
serviços sociais - 63.38

I.IV Priorização	dos	setores	–	vulnerabilidade	e	criticidade	econômicas

O Arquivo Público do Estado enquadra-se no Setor “Economia criativa – biblio-
tecas, cinemas, teatros, eventos, etc.” e no Setor de Escritórios em geral.

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/20200601_
PlanoSP_vf6.pdf

I.V Regramento para abertura dos estabelecimentos em cada uma das fases:

Foram definidas 5 Fase para reabertura dos estabelecimentos:

Fase 1 vermelha – Alerta máximo

Na fase vermelha, ficam liberadas apenas as atividades consideradas essenciais. 
Clique aqui e confira a lista. (https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-impren-
sa/release/governo-de-sp-reforca-setores-essenciais-permitidos-a-funcionar/).

Fase 2 laranja - Controle

Na fase laranja, shoppings centers (com proibição de abertura das praças de 
alimentação), comércio de rua e serviços em geral podem funcionar com capa-
cidade limitada a 20%, horário reduzido para quatro horas seguidas e adoção 
dos protocolos padrão e setoriais específicos. Fica proibida a abertura de bares 
e restaurantes para consumo local, salões de beleza e barbearias, academias de 
esportes em todas as modalidades e outras atividades que gerem aglomeração.

Fase	3	amarela	-	Flexibilização

Na fase amarela, shoppings centers (com proibição de abertura das praças de 
alimentação), comércio de rua e serviços em geral podem funcionar com capa-
cidade a limitada 40%, horário reduzido para seis horas seguidas e adoção dos 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/20200601_PlanoSP_vf6.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/20200601_PlanoSP_vf6.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/governo-de-sp-reforca-setores-essenciais-permitidos-a-funcionar/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/governo-de-sp-reforca-setores-essenciais-permitidos-a-funcionar/
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protocolos padrão e setoriais específicos. Adiciona-se à lista salões e barbearias, 
além de bares e restaurantes que estarão liberados apenas para atendimento ao 
ar livre. Academias e eventos que gerem aglomeração continuam com abertura 
suspensa.

Fase	4	verde	–	Abertura	Parcial

Na fase verde, fica liberado o funcionamento de todos os estabelecimentos co-
merciais e de serviços, incluindo academias e praças de alimentação dos sho-
ppings, desde que com capacidade limitada a 60% e adoção dos protocolos pa-
drão e setoriais específicos. Ficam proibidos eventos que gerem aglomeração.

Fase	5	azul	–	Normal	Controlado

Retomada da economia dentro do chamado “novo normal”.

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=por-
tal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/20200601_Pla-
noSP_vf6.pdf

I.VI Enquadramento do APESP e planejamento de reabertura

Conforme classificação do planejamento inicial de abertura dos setores da eco-
nomia de acordo com as fases apresentado pelo Governo do Estado de São 
Paulo e considerando o APESP como um espaço público, podemos enquadrar 
a reabertura de nosso atendimento presencial ao público somente na Fase 5. 
Entretanto faz-se necessário acompanhar as normativas estaduais e municipais, 
bem como aguardar a regulamentação do Secretário de Projetos, Orçamento 
e Gestão sobre o enquadramento	das	atividades	administrativas	dos	órgãos	
públicos,	bem	como	das	atividades	técnicas	internas	do	APESP. Caso se enqua-
drem na totalidade ou parcialmente como atividade de escritório, a reabertura 
pode	vir	a	se	iniciar	na	Fase	2,	com	restrições. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=PlanoSP
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/20200601_PlanoSP_vf6.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/20200601_PlanoSP_vf6.pdf
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Fontes	utilizadas	pelo	APESP	(em	construção):

Decreto	do	Estado	explica	regras	do	Plano	SP, disponível em https://www.
saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/decreto-do-estado-explica-regras-do-
-plano-sp/

Decreto	nº	64.994,	de	28	de	maio	de	2020, disponível em http://diariooficial.
imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200529&p=1

Protocolo de Testagem, disponível em https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
-content/uploads/2020/06/protocolo-de-testagem-covid-19-v-04.pdf

Protocolos Sanitários Intersetorial, disponível em https://www.saopaulo.sp.
gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf 

Protocolos	Sanitários	Setoriais:	Setor	Economia	criativa, disponível em ht-
tps://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-seto-
rial-economia-criativa-v-11.pdf 

REopening	Archives,	Libraries,	and	Museums		(REALM), projeto que planeja 
divulgar os resultados de suas pesquisas científicas sobre materiais específicos 
para bibliotecas até o final de agosto de 2020, disponível em https://www.
webjunction.org /explore-topics/COVID-19-research-project.html

National	Archives, disponível em https://www.archives.gov/coronavirus

Emergency	Management:	Disinfecting	Books	and	Other	Collections, dis-
ponível em

https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergen-
cy-management/3.5-disinfecting-books

Mitigating	COVID-19	When	Managing	Paper-Based,	Circulating,	and	Other	
Types	of	Collections, disponível em https://www.imls.gov/webinars/mitigat-
ing-covid-19-when-managing-paper-based-circulating-and-other-types-collec-
tions

Preliminary	Literature	Review	for	the	Natural	Attenuation	of	SARS-CoV-2	as	
a	Decontamination	Approach, disponível em https://www.webjunction.org/
content/dam/WebJunction/Documents/webJunction/realm/preliminary-lit-re-
view.pdf

Normas para usuarios presenciales del Archivo General de Simancas durante 
las fases 0 y 1 del Plan para la transición hacia la nueva normalidad1, dis-
ponível em http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e3641e04-152a-4d-
01-871c-b8985015ec1a/normasusuariospresencialesagsfases0y1-06-05-2020-.

pdf

ANVISA, Documento “BIOSSEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
– ATUALIZAÇÕES”, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/documen-
ts/4048533/4992156/Biosseguran%C3%A7a+e+Gerenciamento+de+residuos.
pdf/b8bb3a6c-89ed-4b32-8b8b-235f2b7651bf

ANVISA, Documento “Orientações gerais – Máscaras faciais de uso não profis-
sional “, disponível em:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1sca-
ras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7 

Guia	prático	de	descarte	de	resíduos	(Inst.	Butantã), disponível em https://
gestaoderesiduos.ufsc.br/files/2016/02/Butantan_guia_pratico.pdf

Cartilha	UNIFESP, disponível em https://www.unifesp.br/campus/san7/ima-
ges/pdfs/manual.pdf

UNESP, disponível em http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/
biosseguranca/manual_biosseguranca_laboratorio_hyemoglobinas-geneti-
ca_das_doencas-hematologicas.pdf

ABNT, disponível em http://www.abnt.org.br/noticias/6791-abnt-libera-lista-
-completa-de-32-normas-gratuitas-para-o-combate-ao-covid-19

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/decreto-do-estado-explica-regras-do-plano-sp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/decreto-do-estado-explica-regras-do-plano-sp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/decreto-do-estado-explica-regras-do-plano-sp/
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200529&p=1
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200529&p=1
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-de-testagem-covid-19-v-04.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-de-testagem-covid-19-v-04.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-08.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/protocolo-setorial-economia-criativa-v-11.pdf
https://www.webjunction.org/explore-topics/COVID-19-research-project.html
https://www.webjunction.org/explore-topics/COVID-19-research-project.html
https://www.archives.gov/coronavirus
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://www.imls.gov/webinars/mitigating-covid-19-when-managing-paper-based-circulating-and-other-types-collections
https://www.imls.gov/webinars/mitigating-covid-19-when-managing-paper-based-circulating-and-other-types-collections
https://www.imls.gov/webinars/mitigating-covid-19-when-managing-paper-based-circulating-and-other-types-collections
https://www.webjunction.org/content/dam/WebJunction/Documents/webJunction/realm/preliminary-lit-review.pdf
https://www.webjunction.org/content/dam/WebJunction/Documents/webJunction/realm/preliminary-lit-review.pdf
https://www.webjunction.org/content/dam/WebJunction/Documents/webJunction/realm/preliminary-lit-review.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e3641e04-152a-4d01-871c-b8985015ec1a/normasusuariospresencialesagsfases0y1-06-05-2020-.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e3641e04-152a-4d01-871c-b8985015ec1a/normasusuariospresencialesagsfases0y1-06-05-2020-.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:e3641e04-152a-4d01-871c-b8985015ec1a/normasusuariospresencialesagsfases0y1-06-05-2020-.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533/4992156/Biosseguran%C3%A7a+e+Gerenciamento+de+residuos.pdf/b8bb3a6c-89ed-4b32-8b8b-235f2b7651bf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533/4992156/Biosseguran%C3%A7a+e+Gerenciamento+de+residuos.pdf/b8bb3a6c-89ed-4b32-8b8b-235f2b7651bf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/4048533/4992156/Biosseguran%C3%A7a+e+Gerenciamento+de+residuos.pdf/b8bb3a6c-89ed-4b32-8b8b-235f2b7651bf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7
https://gestaoderesiduos.ufsc.br/files/2016/02/Butantan_guia_pratico.pdf
https://gestaoderesiduos.ufsc.br/files/2016/02/Butantan_guia_pratico.pdf
https://www.unifesp.br/campus/san7/images/pdfs/manual.pdf
https://www.unifesp.br/campus/san7/images/pdfs/manual.pdf
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manual_biosseguranca_laboratorio_hyemoglobinas-genetica_das_doencas-hematologicas.pdf
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manual_biosseguranca_laboratorio_hyemoglobinas-genetica_das_doencas-hematologicas.pdf
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manual_biosseguranca_laboratorio_hyemoglobinas-genetica_das_doencas-hematologicas.pdf
http://www.abnt.org.br/noticias/6791-abnt-libera-lista-completa-de-32-normas-gratuitas-para-o-combate-ao-covid-19
http://www.abnt.org.br/noticias/6791-abnt-libera-lista-completa-de-32-normas-gratuitas-para-o-combate-ao-covid-19
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