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    DELIBERAÇÃO DE DIRETORIA Nº 02/2022 

 

EMENTA: Dispõe sobre procedimentos internos a 

serem adotados em decorrência da pandemia. 

 

A Diretoria do CRF-MG no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n°3.820, de 

11 de novembro de 1.960: 

 

Considerando a necessidade de melhoria contínua e padronização dos atos administrativos e 

processos do CRF/MG,  

 

Considerando que o CRF/MG é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, 

com autonomia administrativa e financeira, nos termos da Lei 3.820/60;  

 

Considerando que é notório e de conhecimento público que o Brasil está enfrentando a 

pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) com impactos que ultrapassam a 

saúde pública;  

 

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde;  

 

DELIBERA: 

 

Artigo. 1º - Determinar que, durante o estado de pandemia do novo Coronavírus (COVID 19) 

que perdura até os dias atuais, os empregados do CRF/MG deverão OBRIGATORIAMENTE 

seguir todas as recomendações preventivas da doença; como a utilização da máscara durante 

toda sua permanência no local de trabalho e as demais medidas de segurança. 

 

Artigo.. 2º As recomendações para o isolamento de casos por COVID-19 de acordo com o 

Ministério da Saúde são:  
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a) aqueles que realizarem testagem (RT-PCR ou teste rápido de antígeno) para Covid-19 com 

resultado negativo no 5º dia, poderão sair do isolamento, antes do prazo de 7 dias, desde que 

não apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas, e sem o uso de 

antitérmicos.  

b) se o resultado for positivo, é necessário permanecer em isolamento por 10 dias a contar do 

início dos sintomas. Para aqueles que no 7º dia ainda apresentem sintomas, é obrigatória a 

realização da testagem.  

c) caso o resultado seja negativo, a pessoa deverá aguardar 24 horas sem sintomas 

respiratórios e febre, e sem o uso de antitérmico, para sair do isolamento. 

d) empregados com o diagnóstico positivo, deverão se manter em o isolamento por pelo 

menos 10 dias contados a partir do início dos sintomas, sendo liberado do isolamento desde 

que não apresente sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de antitérmico, há pelo menos 

24h. 

e) empregados que não realizaram a testagem até o 10º dia dos sintomas, mas estiverem sem 

sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de antitérmico, há pelo menos 24 horas, poderão 

sair do isolamento ao fim do 10º dia.  

f) Para todos os casos em que o isolamento for encerrado no 5º ou no 7º dia, os empregados 

devem manter as medidas adicionais até o 10º dia, evitando o contato com pessoas 

imunocomprometidas ou que possuam fatores de risco para agravamento da Covid-19. 

 

Parágrafo único - Entende-se por isolamento a separação de indivíduos infectados dos não 

infectados durante o período de transmissibilidade da doença. É nesse prazo que é possível 

transmitir o vírus em condições de infectar outra pessoa. 

 

Artigo 3º - Por orientação da Ocupacional Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho 

 - medicina do trabalho e plano de saúde - o empregado que apresentar algum sintoma gripal 

deverá comunicar imediatamente sua gerência e realizar consulta médica no plano de saúde 

oferecido pelo CRF/MG e entregar declaração de isolamento social e/ou, atestado médico e 
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solicitação do exame fornecido durante a consulta médica e posteriormente o resultado do 

exame (positivo ou negativo). 

 

Artigo 4ª O CRF/MG adotará, por determinação da medicina do trabalho para o retorno ao 

trabalho, o empregado, cujo CID do atestado for das seguintes famílias: J, B e U: deverá passar 

por uma tele orientação (consulta on-line) que deve ser agendada antes do retorno ao 

trabalho.  

 

Parágrafo Único: Esta tele orientação (consulta on-line) deverá ser necessariamente realizada 

na medicina do trabalho. 

 

Artigo 5º - Na hipótese do empregado ter tido contato com pessoa que contraiu o novo 

Coronavírus (COVID 19), o mesmo deverá comunicar imediatamente sua gerência enviando o 

resultado positivo daquele que contraiu o vírus, devendo seguir o protocolo de segurança de 

isolamento social, e realizar uma consulta pelo plano de saúde do CRF/MG, solicitando ao 

médico declaração de isolamento e pedido de exame, ficando a critério de o CRF/MG 

estabelecer o regime home office até o resultado do exame.  

 

Artigo. 6º. São medidas de segurança: 

 

a) Distanciamento social,  

b) Etiqueta respiratória e de higienização das mãos, 

c) Uso de máscaras,  

d) Limpeza e desinfeção de ambientes, 

e) Isolamento “de casos suspeitos e confirmados e isolamento dos contatos dos casos 

de covid-19, conforme orientações médicas.”. 

 

Artigo 7º - Fica mantida a determinação de que todo empregado, assim que vacinar, deverá 

enviar o comprovante de vacinação para o CRF/MG.  
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Artigo 8º - As disposições desta deliberação também aplicavam aos estagiários e aos jovens 

aprendizes do CRF/MG, no que cabível. 

 

Artigo 9º - As solicitações não previstas nessa deliberação serão levadas para apreciação da 

Diretoria que fará o deferimento ou não da solicitação, no prazo de 5 dias úteis, valendo o 

silêncio como concordância. 

 

Artigo 10 – As disposições previstas nesta deliberação podem ser revisadas a qualquer tempo, 

inclusive, considerando as medidas determinantes.  

 

Artigo 11 - Esta ordem de serviço valerá a partir da data da sua assinatura, revogando 

quaisquer disposições contrárias.  

 

Belo Horizonte, 21 janeiro de 2022. 

 

 
 

 
 

FARMª JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 

Presidente do CRF/MG  

 


