
6 Conselhos para desenvolver seu Plano de Ação 

Comprometer-se com a melhoria contínua. O plano de ação deve ser atualizado, 

adaptado e, acima de tudo, praticado. https://laerdal.com/br/coronavirus 
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 Eduque-se 

Faça a sua tarefa. Depois de coletar informações básicas de fontes confiáveis, resuma-as em um pequeno  
documento como parte de seu plano de resposta e como referência para seus colegas. 
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Faça um inventário 

Os centros de saúde são responsáveis por proteger seu pessoal de saúde da exposição a patógenos e fornecer o 
equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 
Você tem o suficiente? 
• Macacão resistente a água / respingos 
• Proteção ocular 
• Calçado impermeável. 
• Máscaras 
• Aventais 
• Luvas de procedimento 
• Máscara N95 com filtro 
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 Praticar, Praticar, Praticar 

Seu plano deve incluir treinamento em habilidades específicas para colocar e retirar EPI adequadamente para 
evite a auto contaminação. 
A maioria dos prestadores de serviços de saúde não tem experiência recente no uso desse nível de proteção e  
pode passar por um treinamento de reciclagem. 
É essencial praticar sob a supervisão de um observador treinado para desenvolver as habilidades e a confiança 
necessárias. 
Pratique a descontaminação adequada pessoal e dos equipamentos como parte de cada cenário de treinamento. 
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Trabalhar juntos 

Descubra como outras organizações estão se preparando, especialmente hospitais que são instalações receptoras. 
Seu plano deve fazer parte de um plano maior para a cidade, município ou região. 
Verifique se sua comunicação está alinhada - use os mesmos termos, notificações, procedimentos de EPI, etc. 
É essencial trabalhar em equipe. 
Uma falha na comunicação, uma diferença nos procedimentos ou um desconhecimento dos processos podem 
 resultar em uma possível exposição fatal. 
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Mantenha-se Atualizado 
 
Depois que seu plano de ação for implementado, mantenha-se atualizado com as diretrizes fornecidas pela OMS, 
CDC, etc. 
Faça do seu plano parte do treinamento fornecido à sua equipe. 
Seus colegas precisam saber para onde ir, o que fazer e quem pedir ajuda. 
A OMS atualiza as recomendações com frequência, portanto, mantenha seu plano atualizado. 
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Adapte-se, preste atenção e seja comprometido. 

Tenha um plano B. Pense em cenários hipotéticos e planos de contingência. Quanto mais você identificar     
problemas no processo de planejamento, menos variáveis inesperadas poderão afetar sua resposta a um incidente. 

 Pratique até que seus procedimentos se tornem automáticos. Quando a equipe que responde a emergências  
médicas não sabe o que fazer, não praticam ou são excluídas do processo de planejamento, aumentamos a      
oportunidade de cometer erros. 

https://laerdal.com/br/coronavirus

