Questionário para a triagem
de COVID‑19 em trabalhadores
Para reduzir o risco de propagação da COVID-19 no local de trabalho, todos os trabalhadores
devem passar por uma triagem antes de entrar no trabalho. Os trabalhadores podem fazer uma
autoavaliação antes de chegar ao trabalho ou no próprio local.

ANTES DE VIR TRABALHAR HOJE, VOCÊ...
1. Desenvolveu algum dos seguintes sintomas que não podem ser atribuídos
a outra condição?
• Febre de 100ºF (37,7ºC) ou superior
• Perda do olfato ou paladar
• Falta de ar ou dificuldade para respirar
• Dor de cabeça
• Tosse
• Dor de garganta

• Calafrios
• Fadiga
• Dores musculares
• Náusea, vômito ou diarreia
• Nariz escorrendo ou congestão nasal

2. Recebeu resultado positivo em um exame de COVID‑19 ou foi diagnosticado
como portador da doença por um provedor de saúde nos últimos 10 dias?
3. Recebeu recomendações de um provedor de saúde ou agência de saúde pública
para ficar em quarentena nos últimos 14 dias?
4. Teve contato próximo com alguém que apresentou sintomas ou alguém que foi
exposto à COVID-19?
5. Fez o teste e está aguardando resultados após apresentar sintomas da COVID‑19
ou esteve em contato próximo com alguém que produziu resultado positivo para
COVID‑19 ou que apresentou sintomas?
6. Viajou para fora de Massachusetts e não ficou em quarentena por 14 dias e/ou
recebeu um resultado negativo no exame de COVID‑19?
Se você respondeu sim a alguma das perguntas acima, não entre no trabalho.
Notifique seu supervisor e/ou o departamento de RH.
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 informações sobre segurança no local de trabalho com a COVID‑19,
acesse COVID-19mass.gov/workplacesafety

