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Preparação, prevenção e controle da doença do coronavírus 
(COVID-19) para refugiados e migrantes em ambientes fora 
dos campos de refugiados
Orientação provisória
17 de abril de 2020

Introdução

A maioria dos refugiadosa e migrantesb vivem em acomoda-
ções individuais e comunitárias em cidades, áreas urbanas e 
industriais. Eles enfrentam ameaças à saúde pela COVID-19 
semelhantes às enfrentadas pelas populações locais. No en-
tanto, devido às condições de suas jornadas migratórias, 
oportunidades de emprego limitadas, precárias condições 
de moradia e trabalho, superlotação e acesso inadequado à 
alimentação, água, saneamento e outros serviços básicos, 
pessoas refugiadas e migrantes podem ter vulnerabilidades 
específicas. Muitos migrantes são frequentemente excluídos 
dos programas nacionais para promoção de saúde, prevenção 
e tratamento de doenças, assim como de esquemas de prote-
ção financeira para serviços sociais e de saúde. Essa exclusão 
dificulta a detecção precoce, testagem, diagnóstico, rastrea-
mento de contatos e busca de assistência para COVID-19 
entre refugiados e migrantes, aumentando o risco de surtos 
nessas populações e que estes surtos passem despercebidos 
ou até mesmo ativamente ocultos. Essas condições represen-
tam uma ameaça adicional à saúde pública.

Alinhados com o Plano Estratégico de Preparação e Resposta 
à COVID-191 da OMS e Orientações Técnicas da OMS para 
COVID-192, o presente documento apresenta orientações aos 
Estados Membros e parceiros, com objetivo de contribuir 
para os esforços globais em saúde pública para a prevenção 
da COVID-19, chamando a atenção para a inclusão de refu-
giados e migrantes como parte dos esforços holísticos para 
responder às epidemias de COVID-19 na população em ge-
ral. Esses esforços devem estar em consonância com os obje-
tivos da resposta global à pandemia e alinhados com muitos 

a Artigo 1 da Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugia-
dos afirma que: “será reconhecido como refugiado todo indivíduo 
que... devido a fundados temores de perseguição por motivos de 
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas 
encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não 
queira acolher-se à proteção de tal país; ou que, não tendo nacio-
nalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência 
habitual, não possa ou, devido ao referido temor, não queira re-
gressar a ele.”

b Não há uma definição universalmente aceita do termo migran-
te. Migrantes podem receber um status jurídico diferente no país 
onde se encontram, que pode ter diferentes interpretações em re-
lação ao direito e acesso a serviços de saúde essenciais conforme 
determinada legislação nacional.

 No entanto, o direito internacional de direitos humanos deixa cla-
ro que migrantes, independentemente de seus status, têm direito 
ao mais elevado nível possível de saúde. O Comitê das Nações 
Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais esclare-
ceu que a proteção contra discriminação não pode ser condiciona-
da à situação regular de um indivíduo no país anfitrião.

instrumentos jurídicos, incluindo obrigações internacionais 
de direitos humanos, lei de refugiados, parâmetros interna-
cionais trabalhistas e outros relevantes instrumentos e normas 
internacionais e regionais.

O presente documento baseia-se nas orientações e conheci-
mento atuais sobre os surtos de COVID-19 em diferentes paí-
ses e contextos, bem como nas resoluções 61.17 (Saúde dos 
migrantes) e 70.15 (Promoção da saúde de refugiados e mi-
grantes)3,4 da Assembleia Mundial da Saúde, pactos globais 
relativos à migração e refugiados5,6, o marco de prioridades 
e princípios orientadores para a promoção da saúde de refu-
giados e migrantes7, o plano de ação global para a promoção 
da saúde de refugiados e migrantes8 e as resoluções e planos 
de ação regionais da OMS9. A presente orientação comple-
menta o documento Interim Guidance Scaling-up COVID-19 
outbreak, readiness and response operations in humanitarian 
situations including camps and camp-like settings [Orien-
tação Provisória – Expansão das operações de prontidão e 
resposta ao surto de COVID-19 em situações humanitárias, 
incluindo campos e locais semelhantes a campos]10

A OMS atualizará essas recomendações à medida que novas 
informações forem surgindo em estreita colaboração com 
seus parceiros.

Princípios Orientadores

1. Direito ao mais elevado nível possível de saúde física 
e mentalc. Todos os Estados têm a obrigação de proteger 
e promover o direito à saúde de todas as pessoas em seu 
território, sem discriminação, o que inclui refugiados e 
migrantes. Isso se refere ao direito ao acesso a serviços de 
saúde, como testagem11, diagnóstico, atenção, tratamen-
to e encaminhamento, além de atividades de prevenção 
e promoção da saúde relacionadas à COVID-19. Refu-
giados e migrantes, independentemente de sua situação 
jurídica, têm direito a esse e outros direitos humanos uni-
versais. Além disso, eles não devem servir de bode expia-
tório, ser estigmatizados ou alvo de medidas discrimina-
tórias específicas.

2. Acesso equitativo a serviços de saúde e não-discrimi-
nação. O direito à preparação, prevenção e controle da 

c Conforme declarado no preâmbulo à Constituição da Organiza-
ção Mundial da Saúde. Além disso, o Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Artigo 2.2 e Artigo 12, 
reconhece o direito de toda pessoa de desfrutar do mais elevado 
nível possível de saúde física e mental sem discriminação alguma 
por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, 
nascimento ou qualquer outra situação. 
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COVID-19 a refugiados e migrantes deve ser exercido 
por meio de normas, políticas nacionais e práticas abran-
gentes que não sejam discriminatórias e que sejam sensí-
veis às questões de gênero e idade. As condições de saúde 
vivenciadas por refugiados e migrantes, incluindo aque-
les com infecção pela COVID-19, não devem ser usadas 
como pretexto para a imposição de restrições arbitrárias, 
estigmatização, detenção, deportação e outras práticas 
discriminatórias.

3. Sistemas de saúde para refugiados e migrantes inclusi-
vos, centrados nas pessoas, sensíveis às questões de gê-
nero e às crianças. Os sistemas de saúde devem ter como 
objetivo prestar serviços no contexto da COVID-19 aces-
síveis a todas as populações e que considerem questões 
culturais, linguísticas, de gênero e referentes às crianças 
e às diferentes faixas etárias. Refugiados e migrantes são 
particularmente vulneráveis aos riscos de saúde pública 
e alguns deles podem precisar de serviços especiais. Es-
tes incluem serviços para pessoas com comorbidades e/
ou deficiências, pessoas idosas, pessoas que vivenciaram 
violência, abuso e exploração sexual e outras formas de 
violência baseada em gênero, bem como crianças desa-
companhadas ou separadas, e pessoas em detenção.

4. Tratamento igualitário no local de trabalho. É funda-
mental que as normas internacionais de trabalho e direitos 
fundamentais sejam preservados, o que inclui proporcio-
nar aos trabalhadores refugiados e migrantes condições 
de trabalho justas, inclusão em programas de previdên-
cia social e assistência à saúde e direitos básicos. Os tra-
balhadores e empregadores têm deveres importantes no 
local de trabalho em tempos de crise, incluindo os sur-
tos de COVID-19. Empregadores devem ser flexíveis e 
averiguar diferentes opções para disposições de licença e 
remuneração.

5. Abordagens e parcerias no âmbito do governo e da 
sociedade como um todo. Preparação, prevenção e con-
trole nos surtos de COVID-19 junto a populações de refu-
giados, migrantes e de acolhida devem ser considerados 
no contexto de uma política de governo e coordenação 
mais amplos entre os níveis de governo local, nacional e 
outros, e entre setores como saúde, saneamento, planeja-
mento urbano, organizações de trabalhadores e sindica-
tos. A parceria e a cooperação entre e dentro dos países, 
sistema das Nações Unidas e outras partes interessadas, 
incluindo sociedade civil e setor privado, são fundamen-
tais para garantir respostas harmonizadas e coordenadas à 
pandemia da COVID- 19.

6. Participação e inclusão social de refugiados e migran-
tes. Refugiados e migrantes devem ser envolvidos e par-
ticipar da elaboração de planos nacionais e subnacionais 
de prontidão e resposta à COVID-19, de processos de to-
mada de decisão e serem reconhecidos como agentes e 
co-desenvolvedores de serviços de saúde e de outros ser-
viços essenciais e atividades de prevenção.

Recomendações 

Coordenação e planejamento

1. Revisão de planos nacionais para COVID-19 e/ou de 
emergência, preparação e resposta, capacidade local 
e nacional, marco jurídico e requisitos regulatórios 

para prestação de serviços de saúde a refugiados e 
migrantes. A saúde de refugiados e migrantes não pode 
ser separada da saúde da população em geral. A atenção à 
saúde prestada a refugiados e migrantes deve ser incluída 
nos programas de COVID-19, nos sistemas, políticas e 
programas nacionais de saúde para garantir os serviços 
essenciais. Orientação sobre planejamento operacional 
para apoiar a preparação e a resposta do país12.

2. Identificar/mapear as unidades de saúde e de isola-
mento disponíveis para refugiados, migrantes e popu-
lações próximas. A prontidão, capacidade de resposta, 
políticas e protocolos das unidades de saúde devem ser 
avaliadas utilizando-se o checklist da OMS sobre pronti-
dão hospitalar para COVID-19. Qualquer barreira basea-
da em situação migratória que for identificada, e que gere 
desigualdade entre população de acolhida, refugiados e 
migrantes, deve ser removida para que os esforços de res-
posta à COVID-19 sejam efetivos. As unidades de saúde e 
infraestrutura fundamental devem ser seguras, aptas, com 
manutenção adequada e resilientes para evitar a interrup-
ção de serviços básicos.d

3. Aumentar a capacidade de agir sobre os determinan-
tes da saúde para garantir uma preparação e ações de 
respostas efetivas à COVID-19. Isso se aplica aos países 
de origem, de trânsito, de destino e de retorno para re-
fugiados e migrantes, e exige a prestação continuada de 
serviços básicos, como serviços de saúde, incluindo saúde 
mental e apoio psicossocial e saúde ocupacional; e outros 
serviços públicos como moradia, água e saneamento bá-
sico, educação, serviços de atenção à violência de gênero, 
serviços de proteção social e à criança.

4. Acelerar o progresso para se atingir a cobertura uni-
versal de saúde. Refugiados e migrantes devem ser pro-
gressivamente integrados às estruturas de saúde locais e 
nacionais já existentes. Além disso, devem ser integrados 
aos mecanismos de agrupamento de risco já existentes, 
como é feito com os nacionais. A cobertura universal e a 
solidariedade no financiamento de serviços de saúdee po-
dem ser garantidas com o fornecimento de testes gratuitos 
e encaminhamentos como procedimento emergencial e 
evitando valer-se excessivamente de pagamentos diretos 
para serviços de saúde relacionados à COVID-19.

5. Melhorar a preparação e a resiliência para crises de 
saúde pública, e adaptar a abordagem de todos os ris-
cos na priorização da preparação, prevenção e contro-
le da COVID-19 para refugiados, migrantes e popula-
ção de acolhida. Isso deve garantir um gerenciamento de 
risco abrangente para essas populações em diferentes con-
textos. Isso também envolve marcos políticos e regulató-
rios, planejamento urbano/territorial e melhorias em fa-
velas para sustentar uma boa saúde pública. Os governos 
nacionais devem trabalhar em estreita colaboração com os 
governos locais e prestar apoio técnico a governadores e 
prefeitos para que estes desempenhem seu papel na pre-

d Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-
2030, Meta D.

e Os custos de acesso a cuidados de saúde acessíveis devem ser 
pagos coletivamente através de mecanismos amplos de agrupa-
mento de riscos e devem ser financiados “por pagamentos perió-
dicos que podem assumir a forma de contribuições à previdência 
ou de impostos, ou de ambos” (Recomendação sobre Assistência 
Médica, da Organização Internacional do Trabalho, 1944, nº. 69).
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paração, prevenção e controle dos surtos de COVID-19, 
ao mesmo tempo em que mantêm o funcionamento dos 
serviços públicos.

6. Fortalecer parcerias e coordenação intersetorial e in-
teragencial como parte da resposta geral à COVID-19. 
Deve ser fortalecida a coordenação de redes de comuni-
dade de refugiados/migrantes com as autoridades do go-
verno local, unidades de saúde pública e serviços de saúde 
pré-hospitalar e assistência hospitalar. É preciso compar-
tilhar informações sobre a cadeia de comando existente e 
quem é responsável pela prestação de serviços de saúde a 
refugiados e migrantes. A Plataforma de Parceiros para a 
COVID-1913.

7. Fortalecer a cooperação internacional para a saúde 
de refugiados e migrantes. Disposição da assistência 
necessária poderia ser considerada através de cooperação 
bilateral e internacional aos países que estão abrigando e 
recebendo grande número de refugiados e migrantes para 
que possam se preparar, prevenir e responder a surtos de 
COVID-19 junto a populações de acolhida, de refugiados 
e migrantes.

Vigilância, investigação e gerenciamento de casos e con-
trole de infecções

8. Prevenir a transmissão entre pessoas, reduzir a mor-
talidade e a morbidade por COVID-19 entre refugia-
dos, migrantes e população de acolhida. Medidas e in-
tervenções inclusivas em saúde pública são necessárias 
para salvar vidas e reduzir ainda mais a disseminação da 
doença entre todas as populações, inclusive de refugiados 
e migrantes. Embora respostas rápidas e efetivas sejam 
essenciais para salvar vidas, aliviar o sofrimento e reduzir 
a disseminação do vírus, é necessário um planejamento 
de longo prazo para garantir uma abordagem mais siste-
mática e orientada ao desenvolvimento. Orientação so-
bre preparação, prontidão e ações de resposta crítica ao 
COVID-1914. 

9. Incluir refugiados e migrantes nos sistemas de infor-
mação de saúde e vigilância da COVID-19. Novos ca-
sos de infecção por COVID-19 devem ser detectados e 
notificados rapidamente, e os dados resultantes devem ser 
desagregados por idade e sexo. Deve-se encorajar a vi-
gilância comunitária. Informações epidemiológicas de-
vem ser coletadas e usadas para a realização de avaliações 
de risco e orientar as medidas de preparação e resposta 
nos surtos de COVID-19 em ambientes de refugiados e 
migrantes. A colaboração transfronteiriça para o com-
partilhamento de informações sobre a COVID-19 deve 
incluir as pessoas que atravessam fronteiras, respeitando 
seu direito à privacidade e proteção de dados pessoais. 
Orientação global sobre vigilância para COVID-1915. Um 
manual para capacitação em saúde pública em passagens 
terrestres e colaboração transfronteiriça16.

10. Resposta a surtos de COVID-19 em populações de re-
fugiados e migrantes. Em relação à população em ge-
ral, todos com infecção suspeita ou confirmada por CO-
VID-19 devem ser submetidos a rastreamento, triagem, 
testagem e receber tratamento. A busca ativa de casos, 
rastreamento e monitoramento de contatos ajudam a iden-
tificar os contatos que podem precisar de quarentena e os 
pacientes que precisam de isolamento segundo a orien-

tação da OMS e diretrizes nacionais. Operational consi-
derations for case management of COVID-19 in health 
facilities and the community [Considerações operacionais 
para o gerenciamento de casos de COVID-19 nas unida-
des de saúde e na comunidade]17. Orientação sobre res-
posta à disseminação da COVID-19 na comunidade18. No 
caso de comunidades culturalmente diversas, pode ser ne-
cessário fornecer informações sobre a atenção apropriada 
aos mortos e seu enterro.

11. Preparar para um aumento na demanda por unida-
des de saúde e sua utilização para garantir a prestação 
de serviços essenciais e continuidade da assistência e 
encaminhamentos para refugiados e migrantes. Apoio 
será necessário para a prestação de cuidados médicos, 
nutricionais e psicossociais19 aos refugiados e migrantes 
com COVID-19 e suas famílias. Grupos de alto risco com 
comorbidades como HIV/AIDS, tuberculose, doenças 
crônicas e deficiências devem ser identificados e receber 
atenção especial. Os serviços essenciais devem ser man-
tidos para garantir a continuidade da atenção a esses pro-
blemas de saúde e à COVID-1920.

12. Mobilizar e capacitar os profissionais da saúde em 
gerenciamento de casos e medidas de prevenção e 
controle de infecções nas unidades de saúde. Planos 
operacionais devem ser elaborados e implantados para 
o monitoramento dos profissionais de saúde expostos à 
infecção por COVID-19, incluindo os profissionais de 
saúde que atendem refugiados e migrantes. Orientação 
sobre prevenção e controle de infecções e cursos online 
estão disponíveis21. Os profissionais da saúde que atuam 
na linha de frente da COVID-19 devem estar cientes da 
mitigação do risco de violência de gênero, da proteção 
contra a exploração e abuso sexual, divulgação ética e 
segura e encaminhamento para os sobreviventes. Orien-
tação para mitigação de risco de violência de gênero na 
COVID-1922. 

13. Fortalecer a higiene na comunidade23, especialmente 
em assentamentos e zonas urbanas informais. Essas 
áreas são frequentemente habitadas por populações de mi-
grantes vulneráveis. Devem ser apoiados os esforços das 
autoridades locais e da comunidade para melhorar o aces-
so à água potável segura e limpa, saneamento e gerencia-
mento de resíduos e para promover medidas de higiene 
adequada. Orientação sobre água, saneamento, higiene e 
gerenciamento de resíduos para a COVID-1924. 

Proteções para o rastreamento e quarentena nos pontos 
de entrada

14. Rastreamento para COVID-19 nos pontos de entrada. 
Os surtos de COVID-19 ultrapassaram fronteiras e aca-
baram levando a pedidos de restrições a viagens. Devem 
ser adotadas medidas de proteção para assegurar que 
não ocorra discriminação e nem estigmatização, e para 
garantir o respeito à privacidade e dignidade de todas as 
populações, incluindo refugiados e migrantes com relação 
ao rastreamento nas fronteiras. Há normas internacionais 
para solicitantes de asilo e refugiados em termos de aces-
so ao território. Por exemplo, não há bases legais para se 
recusar a entrada de pessoas por já terem tido uma infec-
ção por COVID-19. Orientação sobre o Gerenciamento 
de viajantes doentes nos Pontos de Entrada25. 
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15. Recomendação da OMS com relação aos contatos de 
pacientes com COVID-19 confirmada por testes labo-
ratoriais. Esses contatos devem ficar em quarentena por 
14 dias a partir da última vez em que foram expostos ao 
paciente. Quando a quarentena ou o isolamento não for 
possível, é preciso enfatizar a restrição do contato com 
outras pessoas e a limitação da circulação fora de casa. 
Isso se aplica a todas as populações, incluindo refugiados 
e migrantes, sem discriminação. Além disso, os serviços 
de saúde, incluindo apoio à saúde mental e psicossocial, e 
outros serviços essenciais, como alimentos e água, devem 
ser fornecidos a todos que se encontram em quarentena, 
inclusive refugiados e migrantes. Considerações sobre 
quarentena de indivíduos em função da doença por coro-
navírus (COVID-19)26. 

16. Aumentar a capacidade em saúde pública para os pro-
fissionais da saúde que atuam na imigração e nas fron-
teiras/portos. Locais prioritários devem ser identificados 
para a implantação de medidas de saúde pública emergen-
ciais, incluindo a prestação de serviços essenciais como 
água potável segura para consumo humano e higienização 
das mãos, além de instalações sanitárias. Os movimentos 
populacionais devem ser mapeados e os parceiros devem 
receber informações relevantes sobre a mobilidade e mo-
vimentos transfronteiriços de refugiados e migrantes. In-
formações específicas de quaisquer mudanças nas políti-
cas de migração nas fronteiras, incluindo entrada e saída, 
devem ser compartilhadas.

Comunicação de riscos e envolvimento da comunidade

17. Medidas de apoio para melhorar a comunicação e 
combater a xenofobia. Informações exatas e oportunas 
baseadas em evidências devem ser divulgadas sobre o 
possível impacto dos surtos de COVID-19 nas comuni-
dades de refugiados, migrantes e população de acolhida. 
Essas informações devem buscar dissipar medos e per-
cepções equivocadas entre as populações do país anfitrião 
com relação aos refugiados ou migrantes e os surtos de 
COVID-19. Onde for possível, devem-se realizar análises 
sobre as percepções de risco, grupos de alto risco, conflito 
potencial devido à xenofobia, barreiras no acesso aos ser-
viços de saúde, risco de exclusão e elementos que possibi-
litem uma comunicação efetiva do risco entre refugiados, 
migrantes e comunidades de acolhida. 

18. Fornecer informações cultural e linguisticamente 
apropriadas, exatas, oportunas e de fácil entendimen-
to em formatos acessíveis sobre as unidades de saúde 
disponíveis para o tratamento da COVID-19. Infor-
mações sobre como as pessoas podem buscar testagem, 
atendimento e tratamento da COVID-19 poderiam ser 
fornecidas através de uma linha direta disponível 24 ho-
ras por dia, assim como por meio de materiais visuais e 
outras formas de material educativo. Essas informações 
devem incluir prevenção e triagem de pessoas com sinto-
mas respiratórios, bem como o atendimento domiciliar e a 
higiene individual e comunitária. Os mecanismos já exis-
tentes para receber devolutiva de refugiados e migrantes 
podem ser usados para melhorar o fornecimento dessas 
informações e de outros serviços. Orientação sobre fer-
ramentas para comunicação do risco e envolvimento da 
comunidade27. 

19. Identificar e trabalhar com grupos que conseguem ter 
uma boa comunicação com refugiados e migrantes. Li-
deranças comunitárias e religiosas, grupos e redes locais/
de diáspora e organizações não-governamentais (ONGs) 
podem ser capazes de encorajar as comunidades de refu-
giados e migrantes a assumir um papel ativo nos esforços 
nacionais de prevenção e resposta à COVID-19. Os me-
canismos usados para comunicar sobre as medidas de pre-
venção e controle da COVID-19 devem ser consistentes 
e ter a participação dos meios de comunicação, redes de 
saúde pública e comunitárias de refugiados e migrantes, 
governo local, organizações de trabalhadores, sindicatos 
e ONGs.

Medidas de saúde e segurança ocupacional

20. Elaborar, reforçar e implantar medidas de saúde e 
segurança ocupacional. Os trabalhadores refugiados e 
migrantes devem ter acesso igualitário aos serviços de 
saúde mental e apoio psicossocial no local de trabalho, 
incluindo equipamento de proteção individual e preven-
ção, tratamento e assistência, encaminhamento, reabilita-
ção e proteção social para a COVID-19. Isso deve incluir 
licença médica para infecções adquiridas no ambiente de 
trabalho, segundo a política nacional e diretrizes. Orien-
tação sobre locais de trabalho na COVID-1928 devem ser 
implantadas para todos os trabalhadores, incluindo traba-
lhadores refugiados e migrantes.

21. Garantir que os profissionais da saúde refugiados e 
migrantes recebam o mesmo nível de proteção à saúde 
e segurança no trabalho que todos os outros profissio-
nais. Isso inclui jornada de trabalho, pausas e descanso. 
Além disso, inclui acesso a medidas de prevenção e con-
trole de infecções, saúde mental e apoio psicossocial, ser-
viços de saúde ocupacional, assistência à saúde; e prote-
ção contra violência, assédio e outros riscos ocupacionais. 
Medidas que oferecem flexibilidade e proteção a profis-
sionais da saúde migrantes, como extensão temporária 
dos vistos de trabalho e residência para todos os profissio-
nais da saúde refugiados e migrantes, poderiam ser con-
sideradas para reduzir a carga sobre a emissão/renovação 
de vistos e diminuir a incerteza para os que trabalham na 
resposta ao surto de COVID-19. Orientação sobre o surto 
da doença do coronavírus (COVID-19): direitos, funções 
e responsabilidades dos profissionais da saúde29.

22. Fortalecer os sistemas de proteção social para todas 
as populações em questão, incluindo refugiados e mi-
grantes. Os benefícios de doença e auxílios em dinhei-
ro para as famílias e/ou trabalhadores que perderam seu 
meio de subsistência em função da COVID-19 precisam 
de apoio especialf. A falta de garantia de renda incentiva 
as pessoas a trabalhar mesmo estando doentes, aumentan-
do o risco de disseminação do vírus. Uma comunicação 
efetiva sobre a saúde e segurança no local de trabalho e na 
comunidade, inclusive entre as organizações de patrões e 
empregados, deve ser reforçada.

f Os Estados Membros da Organização Internacional do Traba-
lho adotaram uma orientação útil nesse sentido, vide Convenção 
sobre Assistência Médica e Benefícios Pecuniários por Doença, 
1969 (Nº.130), e Recomendação para Assistência Médica e Bene-
fícios Pecuniários por Doença, 1969 (Nº 134)
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23. Fornecimento de serviços básicos, como água, sanea-
mento e instalações para lavar as mãos, pelos patrões 
a todos os trabalhadores, incluindo trabalhadores re-
fugiados e migrantes. Isso deve estar disponível nas aco-
modações individuais e comunitárias, com alojamentos 
separados reservados para a quarentena de trabalhadores 
com suspeita de infecção e para os trabalhadores que tes-
taram positivo, respectivamente. As áreas de quarentena 
devem ter pessoal de saúde, saneamento e logística sufi-
cientes. Todos os trabalhadores devem ter acesso ao teste.
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ção. Do contrário, o presente documento de orientação provi-
sória expirará dois anos após a data de publicação.
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