
 

 

  
 

No momento todas as visitas estão 

suspensas, mas quando forem liberadas 

questione sempre se a pessoa possui 

alguns dos critérios abaixo: 

• febre, tosse, dificuldade para respirar 

e/ou outros sintomas de gripe; 

• contato com pessoas confirmadas 

ou suspeitas de infecção pelo 

coronavírus; 

• viagem recente ao exterior ou locais 

onde há casos, há menos de 14 dias. 

 

Caso o visitante confirme que apresenta 

algum dos critérios acima ELE NÃO 

PODERÁ ENTRAR NO SISTEMA 

PRISIONAL. 

 
• Proibir todo e qualquer visitante, 

com sintomas de gripe pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, de adentrar 

nos estabelecimentos penais; 

• Proibir a entrada de crianças e 
idosos; 

• Restringir a quantidade de visitas 

aos detentos ao limite máximo de 

02 (duas) pessoas.  

O interno deve ser encaminhado 

imediatamente para o atendimento médico 

da Unidade Prisional, seguindo todos os 

procedimentos de segurança  (tanto o 

interno como o profissional deve utilizar 

máscara cirúrgica desde o momento em 

que for identificado na triagem até sua 

chegada ao local de isolamento, o que 

deve ocorrer o mais rápido possível). 

Caso o interno esteja com complicações 

respiratorias (falta de ar) e na ausência de 

equipe médica no momento, conduza o 

interno imediatamente ao hospital de 

Referencia do seu municipio e comunique o 

quanto antes para a direção do presídio. 

To d o s  o s  p r o i s s i o n a i s  q u 

e estiverem envolvidos na escolta 

deverão utilizar máscara cirúrgica e luvas 

durante todo o deslocamento até chegar à 

unidade de referência! 

 

 
O CORONAVÍRUS 

CHEGOU AO BRASIL. 

E AGORA? 

COMO POSSO ME 

PROTEGER? 

E SE HOUVER 
CASOS SUSPEITOS? ORIENTAÇÕES AOS 

POLICIAIS PENAIS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lsolamento respiratório (máscara 

cirúrgica); 

Limpar e desinfetar objetos e 

superfícies tocados com frequência; 

Manter os ambientes l impos e 

ventilados 

COMO AGIR? 

 

COMO O CORONAVÍRUS 

É TRANSMITIDO? 

A transmissão acontece de uma 

pessoa doente para outra ou por contato 

próximo (cerca de 2 metros), por meio de: 

ATENÇÃO 


