
Comitê central de enfrentamento à COVID-19

Voltei às aulas presenciais, 
como proceder?

SE ESTIVER COM SINTOMAS GRIPAIS, NÃO COMPARECER AO CAMPUS E PROCURAR 

ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DA SUA CASA.

1. Higienizar imediatamente as mãos na chegada ao campus, e no mínimo, 

uma vez a cada duas horas ao longo do dia;

2. Verificar a temperatura, com termômetro infravermelho, na entrada da 

instituição e quando necessário no Setor de Assistência à Saúde;

3. Realizar a desinfecção dos calçados, ao entrar no campus, utilizando 

tapetes sanitizantes pedilúvio com solução a 0,1% de hipoclorito de sódio 

(água sanitária);

4. Utilizar máscara o tempo todo, respeitando sempre a troca a cada duas 

horas. É aconselhável que cada indivíduo leve consigo um saco plástico 

para guardar as máscaras reutilizáveis;

5. Manter distância mínima de 1,5m entre as pessoas nos corredores, nas 

filas para uso de sanitário e cantina, bem como entre as cadeiras de 

trabalho e carteiras dos discentes;

6. Utilizar os bebedouros de modo que o consumo de água ocorra apenas 

mediante a coleta em copos ou garrafas pessoais, sem ENCOSTÁ-LOS na 

torneira de saída de água;

7. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como caneta, talheres, copo, 

prato, celulares, teclados, mouses, pentes, escovas de cabelo, etc;

8. Não se alimentar dentro das salas de aulas ou laboratórios, utilizar 

espaços abertos, a cantina ou refeitório. Após finalizar a refeição, descartar 

o seu lixo e desocupar o local.

9. Observar as orientações de prevenção nos ambientes institucionais, nas 

áreas comuns dos Campus — como os refeitórios, banheiros, vestiários, 

áreas de lazer — e durante o transporte escolar ou caronas, fornecidos pela 

instituição;

10. Procurar imediatamente o Setor de Assistência à Saúde, em caso de 

aparecimento de sinais e sintomas da Covid-19 (febre, tosse, dificuldade 

respiratória, distúrbios olfativos e gustativos, calafrios, dor de garganta e 

de cabeça, coriza ou diarreia) nas dependências do campus;
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