Orientação de retorno ao trabalho
para trabalhadores
Seguir os protocolos adequados de retorno ao trabalho é essencial após um período de
quarentena ou isolamento para reduzir o risco de disseminação da COVID-19 no local de trabalho.

QUANDO UM TRABALHADOR DEVE ENTRAR EM QUARENTENA?
Caso tenha viajado para fora de Massachusetts nos últimos 10 dias ou tiver sido exposto a alguém que
apresentou resultado positivo para COVID-19, mesmo que não apresente sintomas e tenha produzido um
teste com resultado negativo.

QUANDO UM TRABALHADOR DEVE SE ISOLAR?
Caso apresente um teste de COVID‑19 com resultado positivo OU desenvolva algum sintoma de
COVID-19 (mesmo que leve).

QUANDO O TRABALHADOR PODE VOLTAR AO TRABALHO?
Trabalhadores em isolamento ou quarentena não devem retornar ao trabalho a menos que satisfaçam os
seguintes critérios:

SE O TRABALHADOR ESTAVA
EM QUARENTENA
Devido à exposição conhecida
• Após ficar em quarentena pelo tempo necessário*
• No caso de profissionais de saúde, socorristas e
trabalhadores de infraestrutura crítica:
• Trabalhadores de determinados setores
podem continuar a trabalhar durante
a quarentena para preservar funções
críticas, porém apenas se permanecerem
assintomáticos.
• Os trabalhadores devem usar, no mínimo,
máscara e um EPI adicional apropriado para
a função e monitorar o desenvolvimento de
sintomas

Devido a viagem para fora de MA
• Quarentena por 10 dias* OU resultado negativo
em teste de COVID‑19

SE O TRABALHADOR ESTAVA
EM ISOLAMENTO
Sintomas leves a moderados
• Pelo menos 24 horas sem febre (sem medicação
para baixar a febre); e
• Pelo menos 10 dias desde o início dos sintomas; e
• Melhora nos sintomas

Sintomas graves (hospitalização necessária)
• O trabalhador deve consultar um especialista em
doenças infecciosas
• Isolamento de até 20 dias

Assintomático
• Pelo menos 10 dias desde a data do primeiro
teste positivo de COVID‑19; e
• Desenvolvimento de nenhum sintoma
subsequente

Empregadores não devem exigir o resultado negativo em um teste de COVID‑19 ou uma
nota do provedor de saúde dos funcionários que estão doentes como forma de validar a
doença, obter qualificação para licença médica ou para retornar ao trabalho.
* Para obter mais detalhes sobre o período de quarentena com base em exames ou no
desenvolvimento de sintomas, acesse mass.gov/QuarantineTime
Para obter mais informações sobre quarentena e isolamento, acesse mass.gov/isol8

