Considerações
importantes em inspeções
de trânsito durante a
pandemia do COVID-19:
Informe-se. Conscientize-se. Fique seguro.
O surto do Corona vírus 2019 (COVID-19) apresenta desafios singulares para o trabalho no
trânsito. Um deles é justamente a abordagem segura de um motorista suspeito de estar
dirigindo sob influência de álcool ou drogas, quando apropriado, e conforme as diretrizes
de cada localização. Aqui temos algumas considerações adicionais para manter os agentes,
motoristas e transeuntes protegidos de uma possível exposição ao COVID-19.
Com base nas recomendações dos
Centros de Controle e Prevenção de
Doenças dos EUA1, de representantes
médicos e do comitê científico do Painel
Consultivo Técnico da IACP para o
Programa de Avaliação e Classificação de
Medicamentos (DEC, na sigla em inglês),
a orientação a seguir tem como objetivo
reduzir o risco de exposição de policiais e
agentes de trânsito em suas atividades.

outro para ter uma visão melhor e evitar ficar em pé
diretamente na frente da pessoa. Protetores faciais
devem ser usados a uma distância de um metro e meio
do objeto, se possível.
Sugerimos também o uso de proteção facial na
pessoa sendo examinada, pois aumenta a segurança
do agente e pode ser removida durante o exame de
cavidade oral.

A IACP sugere aos departamentos de polícia e de trânsito
que considerem as seguintes precauções adicionais para
os agentes e peritos em reconhecimento de drogas nos
trabalhos de fiscalização de trânsito:
1.

2.

3.

1

Procure manter uma distância de aproximadamente
2 metros e limitar o tempo de proximidade sem uso de
EPI para menos de 5 minutos no total.

4.

Tome as precauções apropriadas para o teste do
bafômetro. Durante a atual crise do corona vírus, dê
preferência ao exame de sangue apenas, caso seja
permitido na sua jurisdição.
Procure fazer o teste de bafômetro e dos exames
feitos pelo perito em reconhecimento de drogas em
uma área com boa ventilação (onde a pessoa possa
assoprar o bafómetro a uma distância segura do
agente / perito), em uma sala grande, quando possível,
e com as devidas precauções de segurança, incluindo
o uso de luvas descartáveis e outros equipamentos de
proteção pessoal. Os peritos em reconhecimento de
drogas devem considerar adicionar uma proteção para
o rosto ao seu kit de equipamento de trabalho (como
este mostrado ou semelhante). O exame da cavidade
oral durante o exame pericial apresenta o componente
de maior risco, portanto, mova-se de um lado para o

Considere fazer algumas perguntas adicionais na
inspeção, tais como:
a.

Você recebeu algum tratamento médico
relacionado ao COVID-19?

b.

Você teve febre ou calafrios nos últimos dias?
(Lembre-se, no entanto, que os efeitos de algumas
drogas de abuso comuns podem causar essas
sensações).

c.

Você tem algum sintoma de “resfriado”?
Tosse, coriza, dor de garganta?
Se houver suspeita de COVID-19, entre
em contato com um profissional
de saúde treinado para fazer uma
avaliação e transporte o paciente
para um estabelecimento
de saúde, se apropriado.

5.

O que as autoridades policiais precisam saber sobre a doença por corona vírus 2019 (COVID-19)

Lave / higienize as mãos de
forma adequada após o contato.

