
 

 

 
 
  

 PREVENÇÃO, TRATAMENTO, 
CUIDADOS DE HIV E APOIO ÀS PESSOAS QUE 
CONSOMEM DROGAS1 
Conselhos para provedores de serviços 
PLANEIE COM ANTECEDÊNCIA 

 
 
 

Pratique a Distanciação Social. Tanto o pessoal como os clientes 
devem manter sempre pelo menos 1 metro (3 pés) de distância um 
do outro. 

 
Preste serviços de campo mantendo a distância de 1 metro (3 pés) 
entre os trabalhadores de proximidade e os clientes, e seguindo 
protocolos de higiene. 

 

Garanta que os seus locais de trabalho estejam limpos e higiénicos: 
�  Deve-se limpar as superfícies (tais como secretárias e mesas) e os objectos 

(tais como telefones e teclados) com desinfectante regularmente. 
�  Promova a lavagem regular e cuidadosa das mãos (20 

segundos) pelo pessoal e clientes. 
�  Coloque os dispensadores de higienização das mãos em 

locais de destaque no local de trabalho e certifique-se 
que estes dispensadores sejam enchidos regularmente. 

�  Exiba cartazes que promovem a lavagem das mãos. 
�  Assegure que o pessoal e os clientes tenham acesso a locais onde possam lavar 

as mãos com água e sabão. 
 

Promova a boa higiene respiratória no local de trabalho: 
�  Exiba cartazes que promovem a higiene respiratória e a 

etiqueta da tosse. 
�  Sempre que possível, disponibilize máscaras faciais e luvas de 

látex para os trabalhadores, bem como latas fechadas para 
a eliminação higiénica do equipamento usado. 

Informe os seus trabalhadores e clientes que se a COVID-19 começar a espalhar-se 
na sua comunidade qualquer pessoa com tosse ligeira ou febre baixa (37,3ºC / 
99,14ºF ou mais) deve ficar em casa. 

 
Aplique o princípio individual. Evite a superlotação das 
instalações, permitindo um cliente de cada vez. Todas as 
consultas e interacções entre o pessoal e os clientes devem ser 
individuais. 
Torne-se virtual. As consultas médicas, os serviços psicossociais e de saúde mental 
devem ser transferidos para plataformas virtuais ou em linha, como o telefone e 
correio electrónico. 

 

1 OMS, UNODC, ONUSIDA Um Guia Técnico para os Países Estabelecer Metas para o Acesso Universal à Prevenção, Tratamento e cuidados de HIV para pessoas que consumem drogas, revisão de 
2012, (Genebra, OMS, 2012) 
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