
 
 
 SSI Recomendações de Higiene de Rotina Diária  COVID 19 
 
Introdução: 

O impacto global do Vírus Corona parece estar parando o mundo nestes tempos e representa um 
grande desafio para toda a indústria. No entanto, a equipe do SSI está comprometida em continuar a 
fornecer-lhe o serviço e suporte que você está acostumado. 

Infelizmente, do ponto de vista da SSI, atualmente não é possível criar um conceito geralmente 
aplicável e vinculativo para todos os nossos parceiros, centros de treinamento, profissionais de 
mergulho e clientes para lidar com o Vírus Corona. 

Em cada País, existem vários requisitos legais, aprovações e restrições. 

No entanto, decidimos não apenas referir-nos às instruções gerais das respectivas situações legais, 
mas também criamos uma recomendação de higiene, que está, naturalmente, sujeita a condições 
locais ou situações legais e deve ser adaptada/alterada em conformidade. 

Além disso, nos referimos expressamente à atual publicação da Divers Alert Network (DAN), com 
quem cooperamos como uma organização de treinamento reconhecida internacionalmente através 
do RSTC e que estão disponíveis para download na área de Centro e de Profissional.  

No entanto, gostaríamos de destacar aqui, alguns trechos desta diretriz. 

Para obter mais detalhes sobre os tópicos de uso de equipamentos/barcos etc. consulte o download 
do material da DAN. 

  



Higiene Básica: 

Este novo coronavírus (SARS-CoV-2) é um vírus que se espalha pelas vias aéreas, ou através de 
gotículas das vias aéreas (tosse, espirro, assoar o nariz, etc.). 

A higiene pessoal correta inclui: 

• Lavar as mãos regularmente e muitas vezes por pelo menos 20 segundos em cada vez. 
Mantenha distância e evite contato físico direto. 

• Evite tocar nos olhos, boca e nariz. 
• Pratique sua higiene pessoal. Isso inclui tossir e espirrar no cotovelo, e usar proteção boca-

nariz (máscara de pano). 
• Os estabelecimentos devem ter disponíveis produtos para desinfecção das mãos ou 

instalações para lavar as mãos conforme descrito na Diretiva. 

Documentação 

O Centro de Treinamento deve atualizar seus procedimentos operacionais padrão para refletir essas 
e outras regras e legislação nacional. 

Isso vale especialmente para planos de contingência, infecções suspeitas, funcionários infectados ou 
clientes e pessoal do barco. Estes devem incluir procedimentos específicos e começar com o 
isolamento imediato da pessoa suspeita infectada.  

A documentação dos diversos serviços prestados aos clientes é obrigatória para a maioria das 
normas regionais de higiene, razão pela qual preparamos os formulários mais importantes para você. 
Recomendamos que você faça uso ativo desses formulários e integre-os ao seu fluxo de trabalho. 

Esses documentos podem e devem, naturalmente, ser modificados ou complementados por você 
independentemente caso você tenha outras demandas ou necessidades. 

Anexos: 

• COVID-19 Recomendações DAN_SSI _ BR 
• COVID-19_Declaração_Adicional_DAN-de Saúde_BR 
• SSI Coleta de dados COVID 19 _ BR 
• SSI Conceito de Higiene IE e ITS COVID 19 
• SSI Lista de Desinfecção COVID 19 BR 
• COVID 19_SSI Recomendações para Habilidades em Dupla_BR 
• SSI Recomendações de Higiene de Rotina Diária COVID 19 
• Instruções de Higiene para COVID 19 
• COVID-19_Informação Publica_BR 
• COVID-19_Poster_Uso EPIs_SSI_BR 

  



Rotina diária: 

As seguintes medidas são recomendadas no dia a dia e na programação do Centro de Treinamento. 

Em geral: 

• Antes do início de um treinamento, cada aluno receberá as medidas específicas de proteção 
de corona (informações de acordo com o GDPR  para a documentação do visitante do centro 
de mergulho (para treinamento de mergulho) e as instruções de higiene para o COVID 19). 

• Para cada dia de treinamento o aluno tem que preencher e assinar a autodeclaração de saúde. 
(Isto é para garantir que possíveis cadeias de infecção possam ser rastreadas) 

Piscina/água confinadas: 

• Normalmente, vestiários ou chuveiros não são permitidos. Quando isso for permitido, as 
normas de higiene dos operadores devem ser estritamente observadas. 

• Os equipamentos trazidos pelo aluno (por exemplo, máscara , snorkel, nadadeira, etc) devem 
ser mantidos separados de outros equipamentos. 

• Os exercícios de treinamento só devem incluir exercícios sem contato físico. 

Águas Abertas: 

• Devem ser levados em conta legislações e interpretações específicas do país. 
• O equipamento pessoal ou personalizado não poderá ser emprestado ou trocado. 
• O contato com equipamentos de mergulho de terceiros, especialmente reguladores, máscara 

e snorkel, deve ser evitado. 
• O equipamento deve ser colocado de forma independente. 
• Uma verificação de dupla, com demonstração de todos os pontos importantes será realizada 

a uma distância que esteja em conformidade com os respectivos requisitos e legislações 
nacionais. 

• Em caso de emergência, as medidas emergenciais devem ser realizadas apesar do risco 
residual de infecção e, portanto, devem ser discutidas detalhadamente no briefing. 

• Somente mergulhos não descompressivos devem ser realizados. 
 

Desinfecção 

Todos os equipamentos devem ser desinfetados após o uso, e isso também deve ser registrado na 
documentação. Para a desinfecção do equipamento de mergulho recomendamos seguir as 
recomendações dos fabricantes. Em geral, devem ser observadas as informações das embalagens dos 
desinfetantes utilizados, bem como as instruções do fabricante sobre concentração, tempo de 
exposição e neutralização. 


