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Assunto: Orientações diante de policiais militares assintomáticos ou não com suspeita de COVID-19.

 

 

Senhores Chefes, Diretores e Comandantes,

 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de
2020, como pandemia do novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a suscep bilidade a outros vírus respiratórios sazonais, os quais cursam
com sintomas semelhantes aos do novo coronavírus;

Considerando que a Polícia Militar do Distrito Federal presta serviço essencial de
interesse público, de caráter ininterrupto, que impacta diretamente na sensação de segurança da
comunidade.

Determino as seguintes condutas diante de policiais militares assintomá cos ou não
com suspeita de COVID-19, entre outras orientações:

1. Devem ficar afastados do serviço, enquanto aguarda a confirmação da
contaminação, por 72 (setenta e duas) horas, os policiais que se encontrem apenas nas seguintes
situações:

1.1 Situação 1 - POLICIAL MILITAR VIAJANTE INTERNACIONAL: policial militar que

apresente febre (37,8oC ou mais) E, pelo menos, um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjun val, dificuldade para
engolir, dor de garganta, coriza, falta de ar) E com histórico de viagem internacional nos úl mos 14
dias;

1.2 Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: policial militar que apresente febre (37,8oC ou
mais) E, pelo menos, um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de
escarro, congestão nasal ou conjun val, dificuldade para engolir, dor de garganta, coriza, falta de ar)
E histórico de contato confirmado para o novo coronavírus, nos últimos 14 dias;

Caso confirmada a contaminação, deverá ficar afastado por período es pulado na
homologação do atestado médico pelo CPSO, conforme Circular nº 01/2020-PMDF/DSAP/ATJ.

Caso o exame não fique pronto dentro das 72 (setenta e duas) horas, o policial
militar deverá informar por escrito via SEI ao seu Comandante, que poderá prorrogar o
afastamento por igual período, até o limite de 14 dias.

2. Devem ficar afastados do serviço por 7 (sete) dias, os policiais militares que verem
regressado de viagens internacionais e que estejam assintomáticos (sem febre ou sintomas
respiratórios).



2.1. O policial militar deverá iniciar processo SEI de acesso restrito (informação
pessoal), no qual informará seu comandante imediato de sua situação de retorno internacional,
anexando os comprovantes de embarque, passagem aérea, hospedagem e outros documentos
comprobatórios.

2.2. O comandante da unidade, ao tomar conhecimento desta situação, deverá
encaminhar o mesmo processo SEI ao DSAP e CPSO nos endereços DSAP/GAB e
DSAP/DAM/CPSO/PROT.

2.3. A critério do chefe, diretor ou comandante, os policiais militares afastados do
trabalho pelo motivo acima exposto, poderão ser encarregados de atividades em domicílio.

3. Policiais militares, mesmo assintomá cos, que tenham contato domiciliar com
pessoas confirmadas com a COVID-19, deverão ser afastados por 14 dias. Neste caso, o afastamento
ocorrerá após apresentação do exame positivo para COVID-19 da pessoa doente.

4. Fica orientada a divisão do expediente em dois turnos (matu no: das 07h às 13h e
vesper no: das 13h às 19h) para diminuir a quan dade de pessoal dentro da seção.
Excepcionalmente, para reduzir riscos, o turno de trabalho dos policiais militares, do pessoal do PTTC
e dos civis comissionados devem ter a mesma duração.

5. Os policiais militares (do serviço operacional ou não), PTTC e civis
comissionados assintomá cos, sem histórico de contato com pessoas contaminadas e que não se
enquadrem nas situações descritas acima, deverão seguir fielmente o con do na Circular 18/2020,
que trata do protocolo de biossegurança da PMDF.

Determino ainda que, em quaisquer circunstâncias em que o policial militar
apresentar atestado médico, deverá cumprir a Circular nº 01/2020-PMDF/DSAP/ATJ, a qual
normatiza a homologação dos atestados.

Por fim, os policiais militares com sintomas respiratórios agudos (febre, tosse, dor de
garganta, coriza e/ou dificuldade respiratória) ou necessidade de atendimento médico de urgência
deverão procurar diretamente o hospital credenciado (Maria Auxiliadora) ou as unidades referenciadas
da Secretaria de Saúde.

Nos casos de policiais militares com sintomas respiratórios ou outros que prejudiquem
sua capacidade laboral, após o atendimento médico hospitalar, deverão cumprir o estabelecido na
Portaria PMDF 747/11 para eventual homologação do seu atestado.

Ressalta-se que devido ao caráter dinâmico da pandemia do novo coronavírus,
essas orientações podem ser modificadas a qualquer momento, caso haja necessidade de adequá-
las ao novo cenário da COVID-19 no Distrito Federal.

Novamente, alerta-se que o uso de máscara cirúrgica e/ou luvas de procedimento
não são totalmente eficazes para prevenção de contágio . Adverte-se que  o uso inadequado pode,
inclusive, aumentar o risco de contaminação para o policial militar e/ou para terceiros. Mesmo
usando luva tá ca (de couro ou tecido), deve ser observada a orientação de NÃO tocar no
próprio rosto (olhos, nariz e boca), pois, a luva pode ser um facilitador para o contágio e,
principalmente, após sua u lização, sempre que possível (várias vezes ao dia), proceder a
higienização das mãos, com água e sabão ou, quando disponível, álcool em gel,
preferencialmente, 70%.

 

 

Atenciosamente,
 



 

SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA – CEL QOPM

Subcomandante-Geral

 

 

Senhores Chefes, Diretores e Comandantes.
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