
Prontidão Organizacional: 
Considerações no preparo 

da sua agência para o 
COVID-19 

Informe-se. Atualize-se. Preserve a sua segurança.

À medida que aumenta a quantidade de casos da Doença do Coronavírus (COVID-19) no mundo inteiro, as agências de polícia 
devem estar preparadas para a possibilidade de as suas comunidades serem impactadas. A listagem de considerações que se 
segue é apresentada como orientação para as agências que não tenham um plano de operações emergenciais e como pontos 
adicionais a serem considerados por aquelas que já tenham um plano montado.

 ¨ Divulgar com clareza, coerência e frequência para todo o 
pessoal da agência as normas e procedimentos à medida 
que eles forem mudando.

o Preparar os oficiais para que respondam às perguntas 
sobre disponibilidade de kits de testagem, restrições 
de deslocamentos, quarentena e isolamento, inclusive 
medidas de segurança pessoal e a quem procurar 
para buscar essas informações.

o Designar um comandante líder de pessoal ou equipe 
para se comunicar com as agências externas e 
coordenar a divulgação de informações para o seu 
pessoal.

 ¨ Propiciar treinamento a todos os funcionários e garantir 
farto suprimento de equipamento de proteção individual 
(EPI) e materiais de limpeza.

o Ensinar aos policiais as técnicas para minimizar 
exposição a doenças infecciosas, inclusive 
imunização, licença de saúde, distanciamento social 
e uso adequado dos EPI, como usá-los, retirá-los e 
descartá-los.

o Preparar kits com EPI para os policiais e material de 
primeiros socorros para atender os integrantes da 
comunidade.

o Aumentar a frequência de desinfecção dos carros 
de patrulha, telefones celulares, vestiários, salas de 
descanso e outras dependências da agência de forma 
a reduzir exposição ao vírus.

 ¨ Elaborar um plano de contingência em caso de redução 
de pessoal.

o Preparar-se para lidar com policiais que queiram tirar 
o dia de folga por excesso de precaução ou por terem 
algum familiar doente.

o Considerar métodos alternativos para a 
compensação de pessoal tais como o uso de serviços 
compartilhados com agências vizinhas, a troca de 
turnos, o uso de horas extras, o cancelamento de 
licenças e de viagens que não sejam essenciais e o 
redirecionamento do propósito do banco de horas.

o Propiciar treinamento para realocação temporária de 
forma a cobrir as tarefas essenciais.

o Avaliar os serviços que exigem presença policial e 
os que podem ser atendidos por meios alternativos, 
como aqueles que podem ser prestados por telefone 
ou via internet.

o Montar uma rede de pessoal que se encontra em folga 
mas pode ser convocado para a prontidão quando um 
turno estiver com escassez crítica de pessoal.

o Oferecer a possibilidade de trabalho à distância para 
pessoal não essencial de forma a assegurar uma 
cobertura adequada das funções a serem cumpridas.

o Fazer teste de carga dos sistemas de TI e de 
segurança para garantir que os recursos possam 
suportar um aumento súbito de demanda remota 
dessas tecnologias.

 ¨ Divulgar de forma clara e coerente para o público as 
informações que forem surgindo.

o Atuar em coordenação com as autoridades locais, 
estaduais, nacionais e setoriais para assegurar a 
precisão e coerência das informações.

o Usar o Chefe de Informações Públicas da agência para 
transmitir as informações em tempo hábil.

o Comunicar de forma a combater a desinformação 
sobre o COVID-19 e conscientizar quanto às possíveis 
tentativas de enganar a população acerca do vírus, 
destacando as práticas mais eficazes nesse sentido.

o À medida que for aumentando a disponibilidade de 
testes para a detecção do COVID-19, é possível que 
as agências precisem atender questões relativas à 
distribuição dos kits para a população.

 ¨ Atuar de forma coordenada com as agências 
governamentais de nível federal, estadual, municipal e 
local bem como com a iniciativa privada.

o Manter comunicações consistentes com o 
departmanto de saúde e os serviços de emergência 
locais para que as autoridades fiquem informadas 
acerca dos protocolos de atendimento mais 
atualizados.

o Atuar de forma coordenada com as agências 
governamentais responsáveis pela manutenção de 
infraestrutura crítica (água, eletricidade e transporte) 
para que haja uma compreensão dos seus devidos 
planos de contingência e dos seus potenciais 
diante de um aumento da demanda por serviços de 
emergência.

o Determinar se a sua agência faz jus a verbas estatais, 
sejam locais, do estado ou da união, para atuar em 
casos de atendimentos emergenciais.
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 ¨ Modificar os procedimentos padrão da agência conforme 
o caso de forma a atender às necessidades vigentes.

o Estar preparado para solicitações da comunidade 
que reflitam a evolução dos pacientes do COVID-19, 
inclusive – mas sem a elas se restringir – aquelas 
que dizem respeito a transporte para os hospitais, 
verificações do bem estar e entrega de itens críticos, 
como remédios, por exemplo.

o Pode ser necessária uma revisão das portarias de 
saúde pública da região, tais como quarentena 
obrigatória, isolamento ou restrições de 
deslocamento.

o Propiciar testagem e coordenar tratamento de forma 
a limitar a propagação do COVID-19 em cadeias 
e prisões, no caso de a sua agência supervisionar 
instalações presidiárias.

 ¨ Usar sistemas de comando de incidentes (SCIs) para 
auxiliar o atendimento da agência.

o Assegurar que o sistema de comando de incidentes 
do qual a sua agência dispõe possa ser ativado 
sempre que necessário para ajudar no comando e 
controle, bem como na coordenação de recursos 
limitados.

o Identificar quais são os cargos e as funções 
considerados de “missão crítica”, caso a sua agência 
não tenha um sistema de comando de incidentes.

o Designar dentre o seu pessoal um indivíduo no 
nível de comando para supervisionar e gerenciar o 
atendimento prestado pela agência.

 ¨ Criar um plano para gestão do estresse crítico em 
incidentes.

o Tratar do bem estar físico e emocional do seu pessoal. 
O aumento de pressões e obrigações fora do trabalho, 
juntamente com a possibilidade de doença dentre os 
seus entes queridos, aumenta o estresse, o medo e a 
ansiedade.

o Acionar serviços de apoio para policiais e suas 
famílias.

o Estimular o pessoal a planejar para as circunstâncias 
de estarem distantes de suas famílias por períodos 
mais prolongados.

o Conscientizar o seu pessoal para os programas de 
assistência ao funcionário.

 ¨ Divulgar os procedimentos adequados ao isolamento e à 
detenção de pessoas.

o Propiciar as informações relativas a detenção e 
isolamento de uma pessoa que se perceba portadora 
de uma doença infecciosa, e relativas a como lidar 
com situações onde a pessoa não coopera.

o Esclarecer quando os policiais têm autoridade para 
fazer cumprir as ordens de quarentena.

o Estipular políticas para lidar com aprisionamento de 
pessoas, recomendando até que os infratores sejam 
encaminhados a um tribunal e não a uma delegacia 
de polícia.

 ¨ Coletar dados e documentar os protocolos de 
atendimento para revisões e avaliações futuras, se  
for cabível.

o Embora seja rara a ocorrência de pandemias, uma 
agência sempre pode aprender muito sobre o 
atendimento que possa prestar em situações de 
emergência a partir do estudo de situações passadas.

o Dados a serem coletados em prol da atividade 
policial podem incluir a quantidade de convocações 
relacionadas ao COVID-19, os desfechos dos 
acionamentos do sistema de comando de incidentes, 
as quantidades de pessoal disponível e as devidas 
dispensas, as providências tomadas com relação à 
saúde e ao bem estar dos policiais, etc.

Recursos da IACP

IACP Model Policy on Pandemic Flu

IACP Model Policy on Communicable Disease Prevention

IACP Model Policy on Incident Command

IACP Officer Safety & Wellness Resource Center

Considerations for Pandemic Flu Planning & Response - Police 
Chief Magazine

The Pandemic Influenza Plan Implications for Local Law 
Enforcement – Police Chief Magazine

Recursos adicionais

What Law Enforcement Personnel Need to Know 
about Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Pandemic Planning for an Influenza Pandemic: Case Studies and 
Recommendations from the Field

Law Enforcement Preparedness for Public Health Emergencies: 
An Executive Summary of the Resources Series

Risk Management for Novel Coronavirus (COVID-19)

Defending Against COVID-19 Cyber Scams

Washington State Jails Coronavirus  
Management Suggestions

American Jail Association COVID-19 Resources

National Sheriff’s Association Coronavirus Information

Informe-se. Atualize-se. Preserve a sua segurança.

https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/pandemic-flu
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/communicable-disease-prevention
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/incident-command
https://www.theiacp.org/resources/officer-safety-and-wellness
https://www.policechiefmagazine.org/considerations-for-pandemic-flu-planning-and-response/
https://www.policechiefmagazine.org/the-pandemic-influenza-plan-implications-for-local-law-enforcement/
https://www.policechiefmagazine.org/the-pandemic-influenza-plan-implications-for-local-law-enforcement/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-law-enforcement.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-law-enforcement.html
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/police%20planning%20for%20an%20influenza%20pandemic%20-%20case%20studies%20and%20recommendations%20from%20the%20field%202007.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/police%20planning%20for%20an%20influenza%20pandemic%20-%20case%20studies%20and%20recommendations%20from%20the%20field%202007.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/law%20enforcement%20preparedness%20for%20public%20health%20emergencies%20-%20an%20executive%20summary%20of%20the%20resources%20series%202010.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/law%20enforcement%20preparedness%20for%20public%20health%20emergencies%20-%20an%20executive%20summary%20of%20the%20resources%20series%202010.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/20_0306_cisa_insights_risk_management_for_novel_coronavirus_0.pdf
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/06/defending-against-covid-19-cyber-scams
https://www.sheriffs.org/sites/default/files/Suggestions%20for%20Jails%20%203.5.20.pdf
https://www.sheriffs.org/sites/default/files/Suggestions%20for%20Jails%20%203.5.20.pdf
https://www.americanjail.org/content.asp?admin=Y&contentid=282
https://www.sheriffs.org/coronavirus
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