
Ensine turmas menores. Não exceda as diretrizes locais, estaduais ou federais para tamanhos de grupos.

Todo aluno e instrutor deve ter seus próprios manequins (adulto / criança e bebê), máscaras de RCP com válvulas 
unidirecionais, DEA de treinamento (com capacidade pediátrica) e máscara com bolsa.

Evite viagens não essenciais. Use a tecnologia de videoconferência interativa para ensinar e verificar remotamente a 
competência quando possível.

ComuniqueComunique as etapas que você está tomando para diminuir a propagação da infecção, proteger os alunos e ajudar a ga-
rantir um ambiente de aprendizado seguro e saudável.

Higiene das mãos. Os alunos e o instrutor devem lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 
segundos ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

Limpe e desinfete as superfícies e todo o equipamento com frequência e cuidado. Siga as diretrizes dos fabricantes e 
o CDC.

Aprendizagem on-line Combinada. Use a aprendizagem combinada ou a Verificação Remota de Habilidades (RSV) 
para reduzir o tempo de contato na sala de aula.

Inspecione visualmente os alunos em busca de sinais de doença, que podem incluir bochechas coradas ou fadiga. Con-
firme se o aluno não está com tosse ou falta de ar.

Aumente o espaço físico. Mantenha o distanciamento social; mínimo de 2 metros entre instrutores e alunos. 
Nenhum contato físico entre instrutores e alunos.

Desenvolva e distribua políticas flexíveis de reagendamento para que os alunos possam ficar em casa quando 
estiverem doentes.

Suprimentos. Tenha suprimentos adequados em sala de aula, incluindo desinfetante para as mãos, lenços de papel, 
cestas de lixo e material de limpeza em quantidade suficiente.

Todos os instrutores e alunos devem usar uma máscara de pano. Evite tocar nos olhos, nariz e boca.

Fatos. Ajude a impedir a disseminação de rumores. Compartilhe informações apenas de fontes confiáveis.

Incentivar a prática de ações cotidianas de prevenção de doenças infecciosas.

27 de Maio de 2020

Como os governos estaduais e municipais continuam gradualmente reabrir e facilitar as restrições, o treinamen-
to e a certificação em sala de aula do BLS provavelmente também aumentarão gradualmente. Como a prática e 
a avaliação de habilidades práticas são necessárias para a certificação, a principal preocupação de todos deve ser 
a saúde e a segurança dos alunos e instrutores. Para esse fim, não devemos prejudicar o progresso que foi feito 
para conter a disseminação do coronavírus. Temos a obrigação de ENSINAR SEGURANÇA CONTRA O 
COVID.



Sempre siga as diretrizes estaduais e locais para reuniões de grupo. Certifique-se de que seu espaço de trein-
amento possa acomodar uma distância social de pelo menos 2 metros entre os alunos e entre os alunos e o in-
strutor. Recomendamos uma proporção de 1:1 por aluno. Se você não conseguir manter o distanciamento 
social adequado ou a proporção de 1:1 por aluno, use um outro método de treinamento, como o RSV, como 
alternativa ao treinamento tradicional em sala de aula.





NOTA: Esta orientação está em vigor em 27 de maio de 2020. Ela pode ser retirada, ampliada ou 
atualizada pelo HSI, conforme as condições o justifiquem.

• Se um instrutor ou aluno programado tiver sintomas (febre, tosse, falta de ar), ele ou ela não deverão comparecer à 
aula.

• A sala deve estar bem iluminada e bem ventilada.

• Para simular o EPI adequado, instrutores e alunos devem usar máscaras faciais, luvas e proteção para os olhos duran-
te todas as práticas de habilidades. Use luvas de plástico ou simule luvas se não estiverem disponíveis luvas para 
exames sem látex.

• Não negligencie a implementação da proporção de 1 aluno para cada 1 equipamento.

• Não divida os alunos em pequenos grupos.

• As respirações de resgate com uma máscara de RCP e uma válvula unidirecional podem ser simuladas. Os alunos 
devem demonstrar corretamente como colocar a máscara no manequim, abrir as vias aéreas com uma inclinação da 
cabeça, levantar o queixo e verbalizar que dariam duas respirações, um segundo cada, e observassem a elevação visível 
do tórax. Os alunos não devem compartilhar máscaras de RCP ou válvulas.

• Os alunos devem demonstrar corretamente respirações de resgate de alta qualidade usando o impulso da mandíbula 
e um BVM em um manequim adulto e infantil.

• Os alunos devem demonstrar corretamente como realizar a RCP com dois provedores.• Os alunos devem demonstrar corretamente como realizar a RCP com dois provedores.

o Designe dois alunos para realizar a RCP com dois provedores. Os provedores devem ser separados por no mínimo 2 
metros e cada um deve usar seus próprios manequins e BVM.

o Os alunos praticam a RCP com dois provedores como se estivessem realizando juntos em um único manequim.

o Os alunos devem demonstrar corretamente a competência mínima exigida, incluindo uma troca simulada de papéis, 
fornecendo compressões torácicas e respirações de resgate com um BVM para adultos e bebês.


