
 
 

  
 

                                                                                                               

 

Diante da pandemia do COVID-19, da inclusão da Advocacia como atividade 

essencial e, portanto, com funcionamento presencial autorizado por construção 

legal, temos a necessidade de estabelecer novos hábitos para atender as 

recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde e do Ministério 

da Saúde, no combate ao avanço do novo coronavírus.  

A Caixa de Assistência dos Advogados do Amapá (CAAAP) reforça seu 

compromisso de zelar pela saúde, bem estar e pela qualidade de vida da 

Advocacia Amapaense e apresenta orientações aos Advogados e 

Advogadas para o retorno das atividades presenciais nos escritórios de 

advocacia.  

Estamos juntos! Unidos e com responsabilidade venceremos o coronavírus. 

ORIENTAÇÕES AO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DE 

ADVOCACIA DO ESTADO DO AMAPÁ EM TEMPOS DE COVID-19 

1. No início de cada período de trabalho, o ambiente deve ser higienizado. 

Portas e janelas deverão estar sempre abertas para facilitar a circulação do 

ar. 

2. Ao ingressar no Escritório, imediatamente lavar as mãos com água e 

sabão, preferencialmente até o punho e por, pelo menos, 30 (trinta) 

segundos, respeitando os cinco momentos de higienização (palma da 

mão, superfície externa, entre dedos, polegar, punho), ou fazer a 

higienização com álcool em gel 70%. Repetir a lavagem das mãos com 

frequência, principalmente, antes e depois de atendimentos 

presenciais. 



 
 

  
 

 

3. Os cuidados com a higiene pessoal devem ser intensificados. Se 

antes usávamos as mãos para abrir torneiras, agora o ideal é usar o 

cotovelo ou papéis para evitar o contato com objetos de uso comum. A 

mesma regra é válida para abrir portas, dar a descarga e usar a cafeteira do 

ambiente de trabalho.  

4. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.  

5. Cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço sempre que tossir ou 

espirrar. 

6. Evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto. 

7. Recomenda-se o uso de máscaras de proteção por todos, por tempo 

indeterminado. O Escritório deverá disponibilizar máscaras descartáveis ou 

não, para advogados (as) e colaboradores (as), de uso estritamente pessoal 

e não podem ser compartilhadas.  

8. Exigir uso de máscaras para todas as pessoas que adentrarem ao 

escritório. 

9. Desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, como 

celulares, maçanetas, corrimões, mesas, computadores, vasos sanitários, 

descargas etc. são indispensáveis para a proteção contra o vírus. 

Recomenda-se a limpeza desses objetos a cada 2 horas com álcool 70%. 

Grandes superfícies como: chão, banheiros e equipamentos de ar 

condicionado devem ser esterilizados com desinfetante contendo cloro ativo 

ou solução de hipoclorito 1%, no mínimo, duas vezes ao dia. 



 
 

  
 

 

10. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como pratos, talheres, 

copos, toalhas, sabão e etc.  

11. Garantir a disponibilização ininterrupta e suficiente de álcool líquido ou 

gel 70%, em locais fixos de fácil visualização e acesso.  

12. Deve ser dada preferência às reuniões e ao atendimento virtual com 

os clientes (ligações ou chamadas de vídeo). As reuniões presenciais 

deverão ser previamente agendadas, com a fixação, sempre que possível, 

de um horário exclusivo para o atendimento de clientes do grupo de 

risco da pandemia. 

13. Evitar fazer uso da sala de espera por clientes ou pessoas para evitar 

contatos e aglomerações.  

14. Promover o distanciamento social mediante o distanciamento mínimo 

de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas. 

15. Limitar o número de clientes ou usuários a 01 (uma) pessoa a cada 5 

m² (cinco metros quadrados) no estabelecimento.  

16. Instalar anteparo de proteção ou disponibilizar máscara face shield a 

todos que mantenham contato com o público externo.  



 
 

  
 

 

Com a adoção criteriosa dessas medidas, evitaremos o contágio e a 

transmissão do COVID-19 para nossas famílias e clientes. 

Macapá-AP, 30 de Abril de 2020. 

 

Jorge Anaice, 

Presidente da CAAAP. 

17. Adotar, quando possível, sistemas de escala, alteração de jornadas e 

revezamento de turnos, para reduzir o fluxo e a aglomeração de pessoas.  

18. Evitar aglomerações em áreas de uso comum, como a copa e área de 

descanso, e manter os ambientes bem arejados.  

19. Utilizar, sempre que possível sistema natural de circulação de ar, 

abstendo-se da utilização de aparelhos de ar condicionado e ventiladores.  

20. Se estiver doente, evite contato físico com as demais pessoas e, se 

possível, permaneça em casa até melhorar.  

21. Recomenda-se observar as determinações locais impostas pelo seu 

município. 


