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Departamento de Controle de Doenças Infecciosas 

5 passos:  

Quando seu funcionário  

testa positivo para COVID-19 

As diretrizes universais da ordem Mais seguro em casa de NH exigem que os empregadores/organizações proíbam todos os 

funcionários ou voluntários com quaisquer sintomas novos ou inexplicáveis de COVID-19, aqueles diagnosticados com COVID-

19, aqueles com exposição identificada de contato próximo a alguém confirmado com COVID-19 ou com exposição a risco de 

viagem a permanecer em locais de trabalho ou em áreas de atividade. Neste documento, “empregador” inclui “organizações” 

e “funcionário” inclui “voluntários”. 

As informações sobre saúde dos funcionários compartilhadas com seu empregador devem ser mantidas em forma 

confidencial. 

 O funcionário notifica seu empregador 
Os funcionários devem notificar seus empregadores caso testarem positivo para COVID-19 ou se apresentarem 

sintomas de COVID-19. 

Os empregadores devem ter uma pessoa designada à qual os funcionários devam reportar quando se sentirem 

doentes ou tiverem testado positivo para COVID-19. 

Os funcionários de empresas ou organizações cobertas devem ser lembrados da disposição da Lei de Resposta ao 

Coronavírus Primeiro às Famílias que permite licença remunerada por doença ou licença familiar e médica 

estendida para autoquarentena ou procurar diagnóstico médico, em caso de apresentarem sintomas de COVID-19. 

Identificação de contatos próximos 
Os empregadores devem ter um plano em vigor que inclua um protocolo para rápida identificação, no local de 

trabalho, dos contatos de funcionários com COVID-19 que trabalharam quando já contaminados. Eles devem revisar 

cronogramas de trabalho; entrevistar o funcionário sobre compartilhamento de automóvel, atividades de trabalho e 

intervalos, e verificar com os supervisores. 

Eles devem notificar qualquer funcionário que esteve dentro de 6 pés por mais de dez minutos desde dois dias antes 

de que o funcionário com COVID-19 tenha desenvolvido sintomas OU dois dias antes do seu teste positivo, se o 

funcionário com teste positivo para COVID-19 não tenha apresentado sintomas. 

É do interesse dos empregadores que o rastreamento dos contatos seja completado de forma rápida para ajudar a 

prevenir a disseminação do vírus no local de trabalho. 

Os contatos próximos devem fazer autoquarentena por 10 dias depois de sua última exposição à pessoa com 

COVID-19. Todos os contatos próximos devem ser testados para COVID-19, mesmo se não apresentarem sintomas.  

Os funcionários devem ser testados entre 5 - 7 dias após seu contato próximo com uma pessoa com COVID-19. Deve 

ser um teste que detecte infecção ativa - de preferência com um cotonete de nariz que é testado com um teste PCR. 

Os funcionários que forem identificados como contatos próximos não podem ser submetidos ao teste para sair da 

quarentena.   

As opções de testagem estão listadas na página web www.nh.gov/covid19/ 

https://www.covidguidance.nh.gov/sites/g/files/ehbemt381/files/files/inline-documents/guidance-universal.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid-por.pdf
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Os funcionários com COVID-19 podem retornar ao trabalho quando: 

• Tenham se passado pelo menos 10 dias depois da primeira aparição dos sintomas, E

• Tenham se passado pelo menos 24 horas desde que a febre tenha desaparecido sem o uso de

medicamentos para baixá-la e melhora de outros sintomas

Caso o funcionário NÃO apresentar sintomas, porém tenha um teste diagnóstico positivo para COVID-19, ele pode 

retornar ao trabalho: 

• Após 10 dias terem se passado desde a data do teste diagnóstico positivo para COVID-19.

Continue seguindo a Orientação para viagem, triagem e exclusão do empregador sobre COVID-19 de NH 

para prevenir a introdução ou reintrodução do COVID-19 no local de trabalho. 

Para obter mais informações ou se você pensa que sua empresa ou 
organização tem um surto potencial de 3 ou mais casos de COVID-

19, ligue para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de NH 
ao 603-271-4496. 

Isolamento para pessoas com COVID-19 

Os funcionários com COVID-19 devem ficar em casa e autoisolar-se. 

Os funcionários não devem voltar ao trabalho até os critérios para descontinuar o isolamento em casa 

serem cumpridos, em consulta com os profissionais da saúde. 

 Quarentena de contatos próximos 

Os funcionários que foram identificados como contatos próximos devem ficar em casa e fazer autoquarentena. 

Contanto que o funcionário não desenvolva sintomas de COVID-19 durante a quarentena, ele pode interromper a 

quarentena após 10 dias depois da data do último contato próximo com uma pessoa com COVID-19. 

Retornar ao trabalho 

https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-quarantine-covid-por.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dphs/cdcs/covid19/documents/self-isolation-covid-por.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.nh.gov/covid19/resources-guidance/documents/employee-travel-guidance-por.pdf



