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As consequências do surto docoronavírus (COVID-19) são sem
precedente e sentidas em todo o mundo. A pandemia está
fortemente afetando os mercados de trabalho e as economias,
incluindo cadeias de suprimentos globais, levando a interrupções
generalizadas nos negócios. Com muitas empresas lutando para
sobreviver, a perda de emprego e renda e o aumento da pobreza
no trabalho são uma realidade para muitos trabalhadores.1
Trabalhadores autônomos domésticos, cuidadores e aqueles em
empregos casual ou temporário, estão particularmente em risco.2
A ausência de sistemas adequados de proteção social agrava a
vulnerabilidade das famílias trabalhadoras à crise.

fechamento das escolas e estabelecimentos de atenção infantil,
as responsabilidades de cuidados domésticos para os pais
que trabalham, especialmente as mulheres, têm aumentado
consideravelmente durante a crise.

Para muitas crianças e suas famílias, a evolução acelerada
desta situação tem significado a interrupção da educação e da
assistência à criança, doenças familiares e a potencial perda da
renda familiar. As restrições à livre circulação e as consequências
socioeconômicas da crise colocam as crianças em risco
aumentado de abuso, negligência e violência.3 No contexto de

Ao dar aos pais trabalhadores o tempo, informação, serviços
e recursos necessários para lidar com a crise, as políticas
amigáveis à família podem fazer uma diferença significativaElas
também fazem uma contribuição importante para uma
proteção social mais ampla. Proteção ao emprego e renda,
licença remunerada para cuidar de familiares, arranjos de
trabalho flexíveis e acesso à atenção de emergência infantil
de alta qualidade, são medidas importantes que permitem
aos trabalhadores proteger e cuidar de si mesmos, de seus
filhos e de seus parentes. Os empregadores também podem
desempenhar um papel importante na coleta e reporte de
dados desagregados sobre como a situação está afetando
particularmente as mulheres.

1 La OIT estima que hasta 25 millones de empleos están en riesgo a nivel mundial
debido a la pandemia del COVID-19. OIT (18 de Marzo, 2020, Covid-19 y un mundo de
trabajo: Impactos y Respuestas

Este documento oferece recomendações (provisórias) para os
empregadores a fim de mitigar as consequências negativas
decorrentes do COVID-19.

2 Ver OIT (20 de Marzo): El trabajo precario llevado al borde por el COVID-19.
3 Ver UNICEF (20 de Marzo): COVID-19: Los niños están ante un riesgo creciente
de abuso, descuido, explotación y violencia en medio de intensas medidas de
contención.
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Considerações gerais

ÇMonitore de perto e
siga as orientações
das autoridades
nacionais e locais

• Acompanhar e monitorar as orientações fornecidas pelas autoridades nacionais e locais (por
exemplo, sobre medidas de saúde pública e de trabalho) e comunicar informações essenciaiss aos
trabalhadores.
• Avaliar os riscos potenciais de interrupção dos negócios e revise ou elabore um plano de continuidade
de negócios consistente com a orientação das autoridades nacionais e locais.
• Procurar aconselhamento e apoio de organizações de empregadores e empresas que possam canalizar
preocupações ao governo e moldar medidas políticas que apoiem a resiliência empresarial e a situação
dos trabalhadores e suas famílias.

ÇAvalie se as políticas
atuais no local de
trabalho fornecem
apoio suficiente
aos trabalhadores e
suas famílias

ÇAplicar boas
práticas ao
implementar
políticas existentes
ou novas

• Identificar as necessidades mais urgentes dos trabalhadores e seus familiares, realizando um diálogo
social significativo e contextualmente relevante. Envolver-se diretamente com os trabalhadores e seus
representantes (por exemplo, sindicatos), incluindo de maneira virtual (quando for preciso) sobre as
suas necessidades imediatas.
• Concentrar-se especificamente em medidas sensíveis a gênero e grupos vulneráveis e/ou
marginalizados. Entre outros, se pode incluir trabalhadores informais, temporários, jovens/idosos,
migrantes, gestantes o de enfermagem, pais solteiros, trabalhadores de saúde e assistentes de saúde
e aqueles que não têm direito a benefícios patronais. Também deve enfocar-se especialmente nos
trabalhadores com deficiência ou naqueles que têm filhos com deficiências.
• Garantir que as medidas estejam enquadradas em consonância com as leis nacionais do trabalho e as
normas internacionais de trabalho e fundamentadas no envolvimento dos trabalhadores e no diálogo
social. As normas internacionais de trabalho fornecem uma base sólida para mitigar as consequências
negativas para os trabalhadores e suas famílias.
• Coletar e reportar com dados desagregados informações relacionadas à evolução das taxas de
infecção, impactos econômicos, sobrecarga dos cuidados assistenciais e incidência da violência e do
abuso sexual.
• Assegurar que todos os trabalhadores tenham direito a medidas de apoio no local de trabalho, e que
todos os trabalhadores saibam e compreendam sobre elese se sintam confortáveis em usá-las.
• Aplicar medidas para todos os trabalhadores (empregados e não empregados), sem discriminação
de qualquer tipo, com foco nos mais desfavorecidos (por exemplo, menos protegidos e com baixa
remuneração).
• Garantir a paridade de gênero e a diversidade em todas as tomas de decisão no que diz respeito ao
monitoramento e coleta de informações e à retroalimentação nos processos de aconselhamento
político.
• Avaliar a eficácia e a inclusividade das medidas de apoio ao local de trabalho por meio de consulta
com os representantes dos trabalhadores, inclusive virtualmente quando for preciso, e adaptar-se
rapidamente onde seja necessário. .
• Conforme for relevante, considerar as consequências sociais das decisões de negócios sobre os
parceiros inclusive nas cadeias globais de suprimentos. Manter relações comerciais, os volumes
de pedidos e prestar suporte técnico aos fornecedores, pode ajudar a mitigar as consequências
secundárias negativas para os trabalhadores e suas famílias.

ÇProteger o local de
trabalho contra a
discriminação e o
estigma social

• Implementar medidas de prevenção e enfrentamento da discriminação, violência e assédio no local de
trabalho (no contexto do COVID-19 e além).
• Proporcionar treinamentos aos trabalhadores para reduzir o estigma social e prevenir a discriminação, a
violência e o assédio contra os trabalhadores e/ou seus familiares, relacionado com o COVID-19.
• Incentivar os trabalhadores a serem proativos na denúncia de incidentes de comportamento
inadequado, discriminatório, assediador ou abusivo para seu supervisor, departamento de RH,
sindicato ou administração.
• Tomar medidas para garantir que os mecanismos de notificação sejam confidenciais, sensíveis ao
gênero e seguros. Incentivar o uso amplo e não discriminatório desses mecanismos e garantir que
sejam facilmente acessíveis para todos, incluindo pessoas com deficiência, migrantes e grupos
minoritários.
• Identificar casos de discriminação e agir prontamente sobre eles.
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Passos específicos que os empregadores podem tomar

1

Implementar
acordos para
trabalho flexíve

Quando bem desenhadas, os acordos de trabalho flexíveis dão aos trabalhadores maior
liberdade de quando e onde cumprir a suas responsabilidades laborais. Elas apoiam os
trabalhadores para atender às necessidades pessoais ou familiares e alcançar um melhor
equilíbrio na vida profissional. Elas também aumentam a produtividade dos trabalhadores
em circunstâncias desafiantes. O trabalho flexível é particularmente importantes no contexto
de fechamento generalizado de escolas, creches e opções restritas para outras formas de
cuidado e atenç de menores
• Fazer uma avaliação organizacional para determinar que tipo de agendamento flexível atenderá melhor
às necessidades dos trabalhadores, incluindo os pais e aqueles com outra família responsabilidades
como cuidar de idosos ou familiares doentes, no contexto da crise, ao mesmo tempo em que assegura
a continuidade dos negócios.
• Prover mecanismos de trabalho flexíveis que respondam à necessidade dos trabalhadores e suas
famílias. Dentre as quais podem incluir, por exemplo, teletrabalho (ver orientação da OIT), horário
flexível e carga horária reduzida (veja tabela abaixo). Os acordos para trabalho flexíveis devem basear-se
no diálogo social e na consulta com os trabalhadores e seus representantes.
• Aplicar flexibilidade de tempo (e, sempre que possível, flexibilidade de localização) em caso de
teletrabalho, para que os pais que trabalham possam trabalhar no momento e no lugar mais
conveniente para eles. Concordar com tarefas prioritárias para que os trabalhadores sejam o mais
produtivo possível no contexto de cuidados adicionais e responsabilidades familiares. Assegurar-se de
que todos os supervisores demonstrem flexibilidade em casos de teletrabalho.
• Garantir que os pais que trabalham tenham tempo suficiente para apoiar o aprendizado e o
desenvolvimento de seus filhos e passar tempo com eles para lidar com o estresse. Em caso de
doença familiar ou separação, garantir tempo livre remunerado para permitir que os trabalhadores
cuidem e mantenham contato com os familiares sem comprometer sua renda.
• Se os mecanismos de trabalho flexíveis não forem possíveis, considerar apoio alternativo aos pais que
trabalham, como subsidio de guarda de crianças (ver seção sobre guarda de crianças abaixo).

Exemplos de disposições de trabalho flexíveis
HORARIO
FLEXIVEL

SEM HORARIO FLEXIVEL

LOCALIZAÇÃO/
FUNÇÕES FLEXIVEIS

• Banco de horas
de trabalho

• Licença médica remunerada

• Teletrabalho ou
teletransporte

• Horário de
trabalho flexível
• Trabalho
partilhado
• Troca dede
Turnos
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• Licença remunerada de
emergência
• Férias extras ou prolongadas
ou licença pessoal
• Licença de longo prazo com
proteção do emprego

• Trabalho remoto
temporário para fins
de cuidado
• Mudança de
responsabilidades

• Horas reduzidas (meio período)
com a mesma taxa horária
• Pausas para lactação
remuneradas +
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• Semana
de trabalho
comprimido

Passos específicos que os empregadores podem tomar

2

Apoie os pais
com opções de
cuidado e
atenção infantil que
sejam seguras e
apropriadas no
contexto do COVID-19

O cuidado da criança é parte integrante das políticas em prol da família, apoiando os pais
no atendimento estimulante e responsivo de crianças pequenas enquanto trabalham. No
contexto de fechamentos de escolas e creches, os empregadores podem disponibilizar apoio
essencal aos pais que não tem ou carecem de opções de serviços para o cuidado e atenção
das crianças Alguns pais podem até ser obrigados a deixar crianças mais novas com uma
supervisão limitada, o que pode comprometer a sua segurança.
• Ter em mente que o cuidado da criança pode assumir múltiplas formas com base na viabilidade e
nas necessidades dos trabalhadores. Os empregadores devem idealmente prover um conjunto de
medidas que reflitam as variadas necessidades dos trabalhadores e seus filhos, inclusive fornecendo
informações sobre a disponibilidade de serviços de cuidados infantis no contexto do surto do
COVID-19.
• Considerar soluções que podem incluir creches no local (conforme seja apropriado no contexto do
COVID-19), cuidado infantil em emergências, escolas e educação para filhos de trabalhadores na linha
de frente (incluindo profissionais da saúde e outros profissionais de saúde), auxílio creche sistemas
de referência de assistência infantil no e colaboração com prestadores externos de cuidado e atenção
infantil para situações de emergência (privadas ou públicas).
• Considerar que alguns pais preferem opções de cuidadomais perto de casa, onde possuem redes
confiáveis de apoio e/ou quando não conseguemou estão preocupados em se deslocar com seus
filhos (por exemplo, longos deslocamentos, condições inseguras, custos elevados). Nesses casos,
garantir apoio através, por exemplo, de trabalho flexível, auxilio creche ou similar.
• Garantir a cobertura dos trabalhadores mais necessitados. O auxílio creche deve cobrir o maior
número possível de famílias particularmente crianças das famílias mais vulneráveis (por exemplo,
trabalhadores de baixa renda, migrantes e informais, trabalhadores domésticos e assistenciais,
pessoas com deficiência, famílias de cabeça única e pais sem apoio da família estendida).
• Assegurar-se de que as opções de cuidado e atenção da criança não sejam discriminatórios, que
estejam baseadas nas necessidades apresentadas, acessíveis, econômicas, seguras e de alta
qualidade (para orientação específica, consulte IFC Tackling Childcare: A Guide for EmployerSupported Childcare).
• Garantir que os empregos no setor de cuidado infantil sejam de qualidade. Os serviços de assistência
infantil de qualidade contam com o número adequado e condições de trabalho dignas para os
profissionais desta área. cuidadores de criança(para orientação específica, consulte as Diretrizes
políticas da OIT sobre a promoção do trabalho dignos para os profissionais da educação infantil
temprana).

3

Prevenir e
gerenciar os
riscos no local de
trabalho, fortalecendo
as medidas de
segurança ocupacional
e saúde no trabalho

Proteger a saúde dos trabalhadores, clientes, usuários e terceira spartes afetadas deve ser a
prioridade máxima dos empregadores.
• Desenvolver um plano de preparação e resposta para prevenção do COVID-19, considerando todos
os lugares de trabalho, as tarefas realizadas pelos trabalhadores e as potenciais fontes de de risco.
• Identificar e mitigar todos os riscos de exposição dos trabalhadores e outras pessoas ligadas ao
local de trabalho decorrentes do COVID-19 em termos de infecção de uma pessoa para outra ou
contato com superfícies ou objetos contaminados.
• Desenvolver um plano do que fazer se for identificado um caso confirmado ou suspeito de
COVID-19 no local de trabalho, incluindo informe notificação, monitoramento, reorganização do
trabalho e desinfecção.
• Consultar os trabalhadores, representantes dos trabalhadores e comitês de segurança e saúde,
inclusive virtualmente, quando for necessário, sobre as medidas a serem implementadas.
• Promover a higiene no local de trabalho e aplicar princípios relevantes para garantir o distanciamento
físico no local de trabalho (veja guias da OMS).
• Garantir a disponibilidade de instalações para lavagem de mãosom sabão e manter e limpar
regularmente o local de trabalho. As instalações devem estar localizadas perto de áreas que são
fundamentais a lavagem das mãos (por exemplo, banheiros, estabelecimentos de saúde, entradas
de prédios, áreas de reunião, lanchonetes/cantinas).
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Passos específicos que os empregadores podem tomar

3

Prevenir e
gereniar riscos no
local de trabalho,
fortalecendo as
medidas de segurança
e saúde no trabalho
(continuação)

• Prover sinalização nas instalações que demonstrem técnicas adequadas de lavagem das mãos e
tempo mínimo necessário(ver orientação da OMS).
• Providenciar higienizadores de mão à base de álcool (mínimo 60% de álcool) e incentivar seu uso onde
as instalações para lavagem das mãos não estão disponíveis.
• Assegurar-se de que máscaras faciais e/ou lenços de papel estejam disponíveis em seus locais
de trabalho para aqueles quedemostram sintomas respiratórios (por exemplo, tosse ou espirro)
juntamente com lixeiras fechadas para descartá-las higienicamente.
• Aumentar a frequência de limpeza de áreas comuns e superfícies repetidamente tocadas (por
exemplo, maçanetas de porta, botões de elevador).
• Prover equipamentos de proteção individual adequados conforme necessário, para os casos suspeitos
e ocupações com riscos especiais (por exemplo: gestão de resíduos, sistema de saúde )
• Garantir medidas especiais de saúde e segurança para os profissionais de saúde na linha de frente –
muitos dos quais são mulheres (veja caixa de texto abaixo).
• Garantir a proteção da maternidade (inclusive em relação à segurança e saúde ocupacional) para todas
as mulheres em todos os lugares, no mínimo em consonância com a Convenção de Proteção
à Maternidade da OIT, 2000 (nº 183) e sua Recomendação de acompanhamento nº 191.
• Onde disponível, manter salas de amamentação limpas onde as mulheres possam extrair leite. Os
quartos devem ser equipados com lenços desinfetantes, lixeira com tampa, desinfetante para as mãos
com pelo menos 60% de álcool e acesso às instalações de lavagem de mãos (ver UNICEF COVID-19
O que os pais devem saber e Q & A da OMS sobre gravidez, parto e amamentação no contexto do
COVID-19).
• Apoiar as gestantes a tomar medidas de precaução para se proteger e comunicar possíveis sintomas
ao seu profissional de saúde. Devido a mudanças em seus corpos e sistema imunológico, as
gestantes podem ser mais suscetíveis a infecções respiratórias, incluindo o COVID-19 (ver P&R da
OMS sobre gravidez, parto e aleitamento materno no contexto do COVID-19).

As mulheres formam a maioria da força de
trabalho em saúde em todo o mundo. Como
médicos, enfermeiras e agentes comunitárias
de saúde, elas estão na linhade frente da
resposta. De acordo com a OMS, as mulheres
compõem a maioria dos trabalhadores do
setor de saúde e assistência social – 70%
em 104 países analisados pela OMS.4 Elas
também ganham 11% menos que os homens
no mesmo setor.5 Muitas dessas mulheres
são voluntárias e também devem cuidar
de suas própriasfamílias. Muitas estão
colocando suas próprias vidas em risco
enquanto servem outros, muitas vezes
sem nenhum cuidado ou mecanismos de
apoio. Em resposta à crise do COVID-19,
as autoridades chinesas enviaram mais de
41.000 profissionais de saúde de todo o país
para apoiar a equipe médica no epicentro
do surto na província de Hubei. Mais da
metade dos médicos e 90% das enfermeiras
em Hubei eram mulheres, de acordo com a
Federação feminina de Xangai.6

4
5
6

<apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1>
<www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext>
<www.weforum.org/agenda/2020/03/the-coronavirus-fallout-may-be-worse-for-women-than-men-heres-why>
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• Limpar os locais de cuidado de crianças e equipá-las-as com água limpa, sabão e limpeza manual com
higienizadores de mãos à base de álcool (mínimo de 60% de álcool).

Passos específicos que os empregadores podem tomar

4

O distanciamento físico, a lavagem das mãos e a educação em higiene são formas críticas
para evitar a propagação das infecções pelo COVID-19.
• Distribuir panfletos educativos e treinamentos, quando for necessário, para que os trabalhadores
apoiem medidas de segurança e saúde ocupacional, práticas de higiene e outras medidas de proteção
para si mesmos, suas famílias e comunidades. Exibir banners nas paredes com orientações para
prevenção e proteção. As mensagens devem seguir as orientações da OMS para o público.
• Para mensagens para proteger as crianças, consulte o : UNICEF (COVID-19): O que os pais devem
saber e como proteger a si mesmos e seus filhos.
• Para as mães que trabalham e estão amamentando, incentivá-las e apoiá-las a fim de continuar
amamentando. As instalações para aleitamento materno ou extração do leite devem incluir os itens
necessários para a higiene adequada, incluindo lenços desinfetantes umedecidos, lixeira com tampa,
desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool e acesso a instalações de lavagem das mãos.
• Aconselhar as mães sintomáticas o suficientemente bem para amamentar utilizando uma máscara
quando estejam perto de uma criança (incluindo durante a alimentação) e para lavar-se as mãos antes
e depois do contato com a criança. Encorajar as mães sintomáticas a procurar atenção médica cedo e
seguir as instruções de um profissional de saúde (veja orientação do UNICEF para os pais).
• Onde as refeições são oferecidas no local de trabalho, praticar a segurança alimentar. Isso inclui
aconselhar os trabalhadores com precauções adequadas para o manuseio de carne crua, leite ou
órgãos animais para evitar a contaminação cruzada com alimentos não cozidos, conforme práticas de
segurança alimentar e as guias da OMS

5

Na ausência de uma vacina, reduzir o risco de exposição ao vírus COVID-19 é a maneira mais
segura de prevenir a infecção. Quando os trabalhadores desenvolvem sintomas, encoraje-os
a procurar cuidados médicos adequados.
• Prover aos trabalhadores orientações sobre onde podem ser referidos se apresentarem sintomas
consistentes com o COVID-19 (endereço e número de telefone de hospitais locais, autoridades
de saúde, linhas de emergência). Auxiliar no transporte seguro para a referência sempre que seja
possível e necessário.
• Também devem ser fornecidas referencias para outros serviços, como linhas diretas de violência
doméstica, aconselhamento para saúde mental e apoio psicossocial (ver nota informada do Comitê
Permanente Interagências).
• Aconselhar trabalhadores assintomáticos com histórico de viagem às áreas afetadas a seguir
as mesmas precauções que todos os outros (ou seja, orientação/suporte para referência). No
entanto, dependendo das políticas das autoridades locais de saúde, elas podem ser colocadas em
quarentena – e, portanto, necessitam de apoio para acesso a alimentos, água, alojamento, serviços
de telecomunicações, serviços médicos, saúde mental, apoio psicossocial, etc. Para obter mais
orientação, veja as considerações da OMS para a repatriação e quarentena dos viajantes.
• Assegurar-se de que os trabalhadores que apresentam qualquer sintoma também sejam fornecidos
com apoio psicológico.

6

O risco potencial de desemprego e a inflexibilidade no local de trabalho pode aumentar o estresse
parental, o que tem impacto nas práticas parentais e nas relações entre pais e filhos
• Contribuir para reduzir o estresse repostando informações baseadas em evidências de fontes confiáveis
(por exemplo, OMS). Informações não verificadas de mídia em massa e postagens em redes sociais
podem criar pânico ou estresse desnecessários.
• Prover aos trabalhadores, especialmente às mulheres, informação, aconselhamento e acesso a serviços.
As mulheres enfrentam riscos crescentes de violência doméstica e explotação sexual em tempos de
crise em que as famílias estão sob maior pressão.
• Reunir informação que ajude os trabalhadores sob estresse a entender precisamente os riscos e lidar
com eles.
• Apoiar os trabalhadores a ajudar seus filhos a lidar com o estresse durante o surto de COVID-19. Dê
aos pais trabalhadores o tempo e os recursos necessários para confortar e cuidar de seus filhos. Isso
também pode incluir o fornecimento de ferramentas e materiais que incentivem a conversação, jogos
e outras formas de estímulo que as crianças precisam.
• Para obter recomendações sobre como se comunicar com as crianças, veja UNICEF: Como falar com
seu filho sobre o COVID-19.
• Prover aos trabalhadores sugestões sólidas sobre como manter um estilo de vida saudável.

Prover
orientação e
treinamento
sobre segurança no
trabalho e medidas de
saúde e práticas de
higiene

Incentivar os
trabalhadores a
procurar
atendimento médico
adequado em casos de
febre, tosse e
dificuldade para
respirar

Apoiar os
trabalhadores
que lidam com o
estresse e a segurança
pessoal durante o
surto de COVID-19

7 <apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1>
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POLÍTICAS AMIGÁVEISÀ FAMILIA E OUTRAS BOAS PRÁTICAS NO LOCAL DE TRABALHO NO CONTEX TO DO COVID -19

Passos específicos que os empregadores podem tomar

7

Apoiar medidas
de proteção
social do governo

A proteção social desempenha um papel central no enfrentamento das vulnerabilidades
dos trabalhadores e suas famílias à pobreza, desigualdade e privações, particularmente no
contexto do COVID-19. Embora a proteção social seja uma responsabilidade do governo, as
políticas amigáveis à familia no local de trabalho podem apoiar esses esforços.
• Identificar formas de apoiar as medidas governamentais de proteção social em consonância com a
Convenção nº 102 da OIT e a Recomendação de Mínimos de Proteção Social da OIT nº 202. O apoio
da empresa pode incluir, por exemplo, subsídios para que os trabalhadores tenham acesso a seguro de
saúde, desemprego e invalidez, e deve se estender aos trabalhadores do setor informal
• Prover transferências de dinheiro aos trabalhadores na forma de benefícios infantis e outros pagamentos
que melhorem a resiliência das famílias, especialmente as mais desfavorecidas.
• Em caso de doença do trabalhador ou da família, reduza as potenciais implicações financeiras ao garantir
licença médica remunerada, especialmente para as mulheres que muitas vezes são o cuidador primário,
permitindo que as famílias mantenham seus meios de subsistência.

Este resumo foi desenvolvido pela UNICEF e pela OIT, com contribuições da ONU Mulheres. A OIT e a ONU Mulheres desejam
reconhecer o apoio do Instrumento de Parceria da União Europeia através do programa WE EMPOWER.

RECURSOS UTEIS ONLINE
Surto de coronavírus da OMS:

<www.who.int/health-topics/coronavirus>

Coronavírus CDC 2019:

<www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html>

OIT COVID-19 e o mundo do trabalho –
impactos e respostas:

<www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
briefingnote/wcms_738753.pdf>

Preparando seu local de trabalho OMS:

ONU Mulheres gênero na resposta COVID-19:

<www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplaceready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6>

<www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid19-response>

UNICEF coronavírus (COVID-19) –
o que os pais devem saber:

Cinco coisas para saber para um teletrabalho eficaz
durante a crise do COVID-19:

<www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parentsshould-know>

<www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/
WCMS_738575/lang--en/index.htm>

Como falar com seu filho sobre
coronavírus 2019 (COVID-19):

Considerações sobre saúde mental e apoio
psicológico no contexto do COVID-19:

<www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronaviruscovid-19>

<www.unicef.org/media/65916/file/Briefing note on addressing mental
health and psycosocial aspects of COVID-19 outbreak.pdf>

Perguntas e respostas da OMS sobre COVID-19,
gravidez, parto e amamentação:

Orientações da OMS sobrecoronavírus
(COVID-19) caçadores de mitos:

<www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancychildbirth-and-breastfeeding>

<www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/myth-busters>

Protegendo crianças durante a pandemia de coronavírus:

Orientações para os profissionais de saúde:

<www.unicef.org/media/65991/file/Technical%20note:%20Protection%20
of%20children%20during%20the%20coronavirus%20disease%20
2019%20(COVID-19)%20pandemic.pdf>

<www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-rights-rolesrespon-hw-covid-19.pdf?sfvrsn=bcabd401_0>

OIT: trabalho e emprego de para o futuro
de um trabalho digno:

<www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_633115/lang-en/index.htm>
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