
PROTEJA-SE!

ESTÁ COM SUSPEITA
DE COVID?

O número de infectados pela COVID-19 cresce de forma alarmante na categoria 
bancária. E, assim como o coronavírus está em constante mutação, os protocolos 
de proteção à Covid-19 também vêm sofrendo alterações ao longo da pandemia. 
Colega, você sabe o que fazer para proteger a sua vida e dos que convivem com 
você? Veja o que diz o Manual do Banco do Brasil para o trabalho presencial:

- Realize teleconsulta da Cassi ou consulta com médico de sua preferência. O médico avaliará a 
necessidade de licença médica e solicitação de exames.
- Mediante autodeclaração de saúde (disponível em Documentação funcionários > Autodecla-
rações), entre em isolamento social por 14 dias (com assinatura de novo TRRE – Termo de 
Remoto Residencial Emergencial, disponível no hotsite Covid) ou até con�rmação do resultado 
do exame, que deve ser realizado preferencialmente após o 5° dia do início dos sintomas.
- Solicite ao prestador de serviço local reforço na higienização do ambiente.
- Caso o resultado do teste seja negativo, ou tenha sido atingido o prazo de 14 dias de isola-
mento social, retorne ao trabalho.

CONFIRMOU A SUSPEITA?
- Você será afastado do trabalho em licença saúde, por atestado médico. Caso esteja assinto-
mático, e não possua indicação médica para licença saúde, poderá trabalhar remotamente em 
isolamento social, mediante autodeclaração de saúde* e com assinatura de novo TRRE – Termo 
de Remoto Residencial Emergencial, disponível no hotsite Covid-19. O tempo de isolamento 
seguirá a orientação do Ministério da Saúde: 5 dias se assintomático há 24h e teste para 
Covid19 negativo; 7 dias se assintomático há 24h; e, nos casos em que permanecerem sinto-
máticos após o 7º dia, devem �car em isolamento por 10 dias, podendo retornar desde que 
sem sintomas há 24h.
- Solicite ao prestador de serviço local reforço na higienização do ambiente**, caso tenha 
trabalhado na dependência nas últimas 72 horas. 



MAS NA MINHA AGÊNCIA
NÃO ESTÃO CUMPRINDO O

PROTOCOLO. O QUE EU FAÇO?

SEU COLEGA POSITIVOU?
- Se você trabalha em um raio de até 1 metro da estação de trabalho do colega com COVID, 
deve assinar a autodeclaração de “suspeito” e ser afastado do trabalho presencial por 14 dias a 
contar do dia seguinte do último contato. Permanecendo em isolamento social e à disposição 
do Banco. 
- Se você coabita com pessoa con�rmada com COVID deverá assinar a autodeclaração de 
“suspeito” e ser afastado do trabalho presencial por 14 dias a contar do dia seguinte do último 
contato. Permanecendo em isolamento social e à disposição do Banco.

Entre em contato com a Ouvidoria 
Interna do Banco: 
• E-mail: ouvidoriainterna@bb.-
com.br; 
• Telefone: (61) 3493-1751; 
• Intranet BB: intranet.bb.com.br > 
menu superior > Ouvidoria Interna; 
• Carta: SAUN Quadra 5, Bloco B, 
Torre I, 5º Andar, Asa Norte – CEP: 
70.040- 912, Brasília-DF; 
• Visita: Atendimento Presencial 
(mesmo endereço acima); 

Encaminhe o caso ao sindicato dos bancários da sua base, via Protocolo 
Gestão de Con�itos (Convenção Coletiva de Trabalho – CCT).

IMPORTANTE!


