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PROFISSIONAIS DA AVIAÇÃO
SÃO CRUCIAIS PARA O BRASIL
DERROTAR O CORONAVÍRUS
O Brasil e o mundo enfrentam uma de suas piores
crises na saúde e na economia em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e, neste
momento, além dos profissionais da saúde, pilotos,
comissários e aeroviários são cruciais para o enfrentamento da situação de adversidade.
Sem o trabalho desses profissionais, não há como transportar, com a urgência necessária, medicamentos, vacinas, ventiladores mecânicos, médicos, enfermeiros e insumos aos locais aonde vidas humanas precisam ser salvas.
O Governo Federal, por meio dos Ministérios da Infraestrutura e da Saúde,
além da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), busca oferecer todo o suporte necessário para
que pilotos, comissários e aeroviários sigam exercendo suas atividades com
a proteção necessária à sua saúde e à segurança de voo.

CONFIRA AS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES PARA
SE PROTEGER E TRABALHAR EM SEGURANÇA
ANTES, DURANTE E APÓS O VOO:
Fique sempre atento à sua saúde e monitore os sintomas relacionados à COVID-19:
•S
 iga as orientações da empresa aérea e das autoridades sanitárias
•N
 ão voe (como tripulante, passageiro ou no jump
seat) se apresentar febre, tosse ou dificuldade para
respirar
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Caso apresente sintomas, tente manter o distanciamento dos passageiros e demais tripulantes e:
• Informe de imediato a tripulação
•S
 iga as orientações da empresa aérea e da autoridade sanitária (Exemplo: fique em casa ou no hotel e
evite contato com outras pessoas)
Notifique a empresa aérea e siga as orientações da autoridade competente
quando exposto à COVID-19 (Exemplo: contato próximo com uma pessoa
que teve o diagnóstico confirmado do novo coronavírus)

PROTEJA A SI PRÓPRIO E AOS OUTROS REDUZA O RISCO
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou
as higienize com álcool em gel 70%
•E
 vite tocar boca, olhos e nariz com as mãos não lavadas ou com luvas
•M
 antenha o distanciamento social em áreas públicas
e enquanto se deslocar entre a aeronave e o transporte privado. Evite lugares movimentados e mantenha distância de cerca de 2 metros de outras pessoas
•P
 ermaneça no quarto de hotel, na medida do possível ou até o momento de apresentação para o voo
• Na medida do possível, realize suas refeições no hotel ou utilize serviços de entrega
• Evite contato próximo com pessoas resfriadas ou
com sintomas parecidos com os da gripe (febre,
tosse, resfriado, dificuldade para respirar)
• Em caso de contato próximo com pessoa que apresente diagnóstico confirmado, suspeito ou provável
de COVID-19, siga as orientações da empresa e da
autoridade sanitária competente
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SE O PASSAGEIRO MOSTRAR SINTOMAS OU
ESTIVER DOENTE, A TRIPULAÇÃO DEVE:
• Executar os procedimentos definidos pela empresa
• Cumprir com as orientações elencadas pela ANVISA
(“Atendimento de Evento de Saúde Pública a bordo”)
• Fazer uso de equipamento de proteção, como luvas e
máscaras descartáveis, quando em contato com passageiro suspeito ou doente (Exemplo: usar luvas ao
manusear ou receber itens do passageiro afetado)
•R
 emover as luvas antes de tocar em outras pessoas
ou superfícies
•U
 tilizar álcool em gel 70% após a remoção das luvas
e antes do contato com pessoas ou superfícies
•G
 arantir que os funcionários em terra e demais autoridades foram devidamente notificados

RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS
AERONAUTAS E AEROVIÁRIOS
ANTES DA PARTIDA, A TRIPULAÇÃO
DEVERÁ CHECAR SE...
• A aeronave possui água potável e sabão suficientes
para higienização das mãos de passageiros e tripulantes
• Há número adequado de luvas e máscaras a bordo
• Há quantidade suficiente de álcool em gel 70% para os aeronautas

EM RELAÇÃO AO FLUXO DE AR NA CABINE,
RECOMENDA-SE QUE A TRIPULAÇÃO...
• Enquanto estiver em solo com os passageiros a bordo, garanta que o tempo máximo sem os PACKs (Pressurization Air Conditioning Kits) não ultrapasse 30 minutos
• Mantenha os PACKs em pleno funcionamento e com o ajuste adequado durante todas as etapas de voo
• Verifique a possibilidade de incremento do fluxo de ar na cabine (exemplo:
PACKs em HI) caso tenha algum passageiro ou tripulante com suspeita de
COVID-19

4

5

