
PERGUNTAS E
RESPOSTAS

Orientações sobre o COVID-19 para a
Comunidade Portuária

VAMOS COMEÇAR



A Portos do Paraná monitora o avanço
do Coronavírus e adota todas as

medidas de prevenção e
contingenciamento. 

A COVID-19



Como o
trabalhador
pode se cuidar?
Cada pessoa precisa fazer sua parte
para evitar a transmissão do vírus. A
OMS e Ministério da Saúde orientam: 

Passo 2 Evitar tocar o rosto

Pasos 3
Manter veículos e
ambientes abertos

Passo 4
Evitar
aglomerações

Passo 1 Lavar bem as mãos



 
 

Quais as principais
mudanças?

 
O uso de máscara e a higiene das mãos
são obrigatórios na entrada e saída das

áreas alfandegadas. 
 

As empresas que realizam atividades 
devem disponibilizar as máscaras de

proteção e o álcool em gel 70% a seus
funcionários.

 
 
 



Sobre as
atracações

A Portaria 064/2020 é mais rigorosa
no processo de atracação dos navios
nos portos de Paranaguá e Antonina

SAIBA MAIS



Tripulante com
suspeita
Seguir recomendações do Min. Saúde, 
 Anvisa e autoridades de saúde.

Protocolos
Se determinado a atracação, a Portos do
Paraná vai determinar o berço para o
atendimento. 

Livre Prática
Todas as embarcações devem,
apresentar o certificado emitido pela
ANVISA (exceto apoio marítimo)



Depois�de�atracar

O tripulante suspeito será removido e o

navio será desatracado e conduzido

para área de fundeio externo

determinada. 

Em�caso�de�suspeita

Um berço será interditado e o

desembarque de tripulantes proibido,

salvo determinado pela Anvisa

�

 



OUTROS
ATENDIMENTOS

Exceto casos de atendimento médico
de urgência e emergência, que
representem riscos à vida, e devem ser
comunicados à ANVISA, logo depois.

 

 
Navios que seguiram todos os protocolos,
mas seus tripulantes apresentaram 
 necessidade de atendimento médico
externo (seja qual for), o agente
responsável, deverá comunicar o
fato formalmente a ANVISA, para que esta
determine quais protocolos de atendimento
adequados deverão ser adotados;



Orientações
importantes
para todos:

Cuide do próximo
Evite contato com quem sofre de
infecção respiratória aguda.

Reforçe a higiene
Limpe as mãos com frequência,
principalmente depois de passar por
torniquetes e cancelas. 

Cuidado especial
Evite levar as mãos aos olhos, boca e
nariz. Cubra nariz e boca ao espirrar.

Ventilação
Deixa portas e janelas abertas para a
circulação do ar. 



ORIENTAÇÕES
AO OGMO

Intensificar a higienização do
transporte coletivo de trabalhadores

portuários;
 

 Intensificar as orientações gerais
aos TPA’s;



ORIENTAÇÕES
AOS AGENTES
MARÍTIMOS

Disponibilizar, no acesso às
embarcações, álcool em gel 70% e

coletor para descarte de
máscaras

 
Protocolos  de documentos,

cadastro de empresas, funcionários
e serviços, bem como quaisquer

outras consultas ligadas as
atividades portuárias,

prioritariamente via e-mail e/ou
telefone;



Dúvidas ? 

Manteremos um comitê e canais para
responder estas e outras questões: 

Telefone
0800 41 1133

Email 
ouvidoria.appa@appa.pr.gov.br

Redes sociais
@portosdoparana
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Site
www.coronavirus.pr.gov.br.4




