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É recomendado ao oficial de justiça sair no exercício de sua função somente
se estiver saudável, sem sintomas respiratórios ou febre, com calçados fechados
e calças compridas.
Prepare-se antes de sair de casa. Para mais informações, acesse PROTOCOLO
DE HIGIENE DE SAÍDA E RETORNO AO LAR. Lembre-se de colocar máscara de
pano antes de sair de casa. Acesse ORIENTAÇÕES PARA O USO DA MÁSCARA
DE TECIDO para orientações. Leve consigo na bolsa, em recipiente limpo,
máscaras de pano, para as trocas necessárias, e máscara PFF2 para as situações
de excepcionalidade descritas neste protocolo.
Durante o exercício da função, procure manter-se limpo, evitando encostar
em pessoas e coisas, como paredes e assentos públicos. Mantenha as mãos
limpas, higienizando-as com álcool em gel a 70% ou lavando-as com água
e sabão, mas leve sempre em consideração que, em algum momento, elas
possam ter sido contaminadas. Dessa maneira, não as leve ao rosto. Caso seja
necessário pôr a mão na face, limpe-as novamente.
Ao entregar mandados, fique do lado externo da casa, procurando manter
distância segura das pessoas. O mandado não necessita ser assinado, valendo
a fé púbica do agente para certificar o cumprimento do ato.
Sendo excepcionalmente necessária a entrada em algum ambiente de risco,
faça-o com o uso de máscara PFF2 associada à máscara face shield, especialmente
em se tratando de estabelecimentos prisionais.
Mantenha a máscara PFF2 sempre em recipiente limpo e disponível para os
casos excepcionais. Para colocar a máscara PFF2, faça boa higiene das mãos.
Durante o uso, não coloque a mão na máscara ou na face. Lembre-se sempre
de higienizar as mãos antes de retirá-la. Para o correto uso das máscaras PFF2,
leia o PROTOCOLO DE USO DA MÁSCARA PFFE2/N95.
Ainda, em presídios deverá ser evitada a entrada em galerias.
É importante evitar o contato direto com pessoas e, caso seja necessária
a quebra da distância mínima de segurança de 2 metros, o uso de máscara
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PFF2, de face shield (máscara de proteção facial em acrílico) e de luvas está indicado.
Recorde-se de higienizar bem as mãos e de limpar bem o face shield com álcool em
gel a 70% antes de colocá-lo. Acesse ORIENTAÇÕES PARA USO DE MÁSCARA DE
PROTEÇÃO FACIAL FACE SHIELD para orientações.
Ressalta-se também que, caso seja necessário receber algum objeto de risco, devese calçar luvas. Acesse o USO CORRETO DAS LUVAS para mais informações de como
calçar e retirar as luvas de maneira segura.
De luvas calçadas, prepare-se para pegar o objeto indiretamente, com uma sacola
plástica calçada nas mãos. Coloca-se o saco plástico na mão como se fosse uma
segunda luva. Pega-se então o objeto com a mão calçada no plástico e, mantendo o
objeto na mão, vira-se o saco do lado do avesso de maneira a cobrir o objeto. Dessa
forma, o saco ficará com o lado de dentro para fora, e o objeto não terá entrado em
contato com as mãos ou contaminado a borda do saco.
Eventualmente em objetos demasiado grandes, como procedimento de exceção,
pode-se colocá-lo diretamente dentro da sacola plástica com o uso das luvas. Neste
caso, deixe antecipadamente a sacola plástica aberta e com as bordas já viradas para
fora. De luvas calçadas, pegue o objeto e coloque no saco pegando apenas na parte
interna que você deixou exposta com a borda para fora, sem contaminar a parte
exterior. Sem as luvas, com as mãos limpas, feche o saco tocando apenas na parte
externa limpa. Higienize as mãos com álcool em gel após fechar o saco para evitar
uma eventual contaminação.
Em apreensão de automóvel ou motocicleta, limpe com álcool em gel as áreas
com que fará contato, como maçaneta da porta, volante, guidão e seus acessórios,
marcha, espelho retrovisor, etc. Coloque no banco do carro um pano para proteger
as próprias roupas, o qual deverá ser guardado em saco plástico e lavado com as
roupas usadas no dia. Dirija o carro com as janelas abertas.
Procurar manter o meio de locomoção utilizado limpo, higienizando algumas
vezes ao dia as partes de contato frequente. Entretanto, ao chegar a casa, fazer uma
limpeza mais caprichada. Sendo um carro, limpar todas as partes tocadas, como rádio,
maçanetas, volante e marcha. Também sobre o banco do próprio carro poderá ser
utilizado pano como lençol, que deverá ser trocado e lavado com frequência.
No retorno a casa, tenha todos os cuidados de higiene para que seu lar seja um
ambiente limpo e seguro. Para mais informações, acesse PROTOCOLO DE HIGIENE
DE SAÍDA E RETORNO AO LAR.
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