
Para este fluxo entende-se como Visitante Estrangeiro toda e qualquer pessoa que reside fora do Brasil e ingressa no Brasil para visita às unidades.

COMO FAZER QUEM QUANDO

FLUXOGRAMA DE RECEBIMENTO DE VISITANTES (ESTRANGEIROS) NAS UNIDADES

NOVO CORONAVIRUS

TAREFA AÇÃO

Acompanhando se durante os 14 (catorze) dias surge algum sintoma relacionado ao Coronavirus, como

por exemplo: Febre, Dor de Garganta, Falta de Ar, entre outros.
Visitante Estrangeiro

Durante 14 dias

de Quarentena

Verificação de 

Sintomas do 

Coronavirus

(Antes de Chegar à 

Unidade)

Informar, via telefone ou e-mail, o visitante sobre a necessidade de ficar 14 (catorze) dias de

quarentena no hotel.

Solicitante Responsável 

JBS

Antes da Pessoa Chegar 

ao Brasil

Ficar em quarentena, por 14 dias no hotel, evitando contanto com pessoas. Não deve utilizar transporte

público, não frequentar locais públicos. 
Visitante Estrangeiro

Quando identificado o 

sintoma

Respondendo a próprio punho todas as perguntas do questionário: Triagem de visitantes, cliente e

fornecedores
Visitante Estrangeiro A cada visita

Entrando em contato, via telefone, com o ambulatório e solicitar a presença da enfermagem da unidade Portaria/Recepção
A cada chegada na 

Unidade

Ambulatório da Unidade

Ambulatório da 

Unidade

Verificação de 

Sintomas do 

Coronavirus

(Ao Chegar à Unidade)

Ambulatório da 

Unidade

Após a verificação da 

temperatura

Após identificar 

possíveis sintomas

Após identificar 

possíveis sintomas

Com os EPI´s (óculos, máscaras e avental descartáveis) medir a temperatura da pessoa externa e

verificar as respondas do questionário
Ambulatório da Unidade

A cada chegada na 

Unidade

Informando ao visitante que decorrente aos sintomas do COVID-19 a visita será suspensa e orientando

que procure uma unidade de saúde.

Informando ao responsável JBS que a visita foi suspensa decorrente aos sintomas do COVID-19

encontrado no visitante.

Autorizando a portaria/recepção a liberação da entrada do visitante 

Deslocando para a unidade e seguir as orientações da portaria/recepção Visitante Estrangeiro
Após a finalização dos 

14 dias de

Quarentena

Entregando para cada visitante o questionário: Triagem de visitantes, cliente e fornecedores Portaria/Recepção A cada visita

Manter quarentena por 14 
dias

Orientar Quarentena 

Verificar Sintomas

SIM

NÃO

Presença de 
sintomas do 
COVID-19?

Suspender Visita

Responder Questionário

Medir a temperatura

SIM

NÃO
Informar o Solicitante da Visita

Temperatura 
acima de 37,8º 
e/ou Resposta 

Liberar a Entrada da Visita na 
Unidade

FIM

FIM

Acionar Ambulatório

Entregar Questionário 

Deslocar até a Unidade
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