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Petrolina Salgueiro

Comitê de Enfrentamento da Covid-19 do IF Sertão-PE completa 1 ano.
Equipe apresenta uma retrospectiva das ações de cuidado e acolhimento com a
comunidade acadêmica durante o período
Com o objetivo principal de cuidar da saúde dos estudantes, servidores e colaboradores, durante o período da
pandemia do novo Coronavírus, o IF Sertão-PE criou o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e
Controle da Covid-19, composto por prossionais de saúde como enfermeiros, nutricionista, médicos e
psicólogos, de vários campi do IF Sertão-PE, além de representante da gestão e comunicadores do Instituto. No
último mês de março, o Comitê completou 1 ano de efetiva atuação. Para marcar a data, a equipe apresenta
uma retrospectiva das principais ações de cuidado e acolhimento com a comunidade acadêmica durante esse
período.

Conheça as principais ações realizadas pelo Comitê
Criação de campanhas educativas de orientação e prevenção nas redes sociais do IF Sertão-PE, com criação de
banner e vídeos.

Conra o
material aqui:

Atendimento psicológico on-line voltado para servidores, terceirizados e estudantes e familiares ou
responsáveis.

Para ter acesso ao
atendimento psicológico online, clique aqui:

Produção de boletins informativos com
várias temáticas relativas à saúde da comunidade
acadêmica do IF Sertão-PE, frente ao combate ao
vírus, abordando temas como, por exemplo, saúde
mental e bucal, alimentação e autocuidado nos
tempos de coronavírus.

Acesse todas
as edições dos Boletins aqui:

Produção de documentos orientadores para
ajudar nas tomadas de decisões e planejamento
pelos gestores.

Acesse todos os
documentos produzidos pelo Comitê

Planejamento ( levantamento, quantitativo
e especicações técnicas) para aquisição de materiais
e equipamentos para prevenção à Covid-19, no
ambiente institucional. Resultando na compra, por
exemplo, de dispensers, tapetes sanitizantes,
máscaras descartáveis e de tecidos, termômetro,
oxímetro, além de materiais de higienização dos
ambientes institucionais, como álcool, sabonete
líquido e água sanitária.

Produção de máscaras de proteção facial
para combate à Covid-19, doadas às Secretarias de
Saúde dos municípios que possuem unidades do IF
Sertão-PE.

Produção de cartazes informativos, com mensagens de conscientização e prevenção

Distribuição de cinco mil máscaras e dois mil e quinhentos kits, contendo álcool em gel e sabonete
líquido, para os carrinheiros e vendedores ambulantes do Mercado do Produtor de Juazeiro(BA), por meio do
edital 10/2020 do IF Sertão-PE.

Campanha de vacinação contra a Inuenza
H1N1, que ocorreu no Campus Petrolina. No total,
108 servidores foram imunizados dos campi
Petrolina, Petrolina Zona Rural, Ouricuri, Salgueiro,
Santa Maria da Boa Vista e da Reitoria.

Levantamento do perl epidemiológico dos servidores do IF Sertão PE
Nessa iniciativa, 58,3% dos servidores
ativos (n=582) participaram respondendo a
questões relativas à Covid-19 e o pertencimento aos
grupos de risco. Até a data de análise das respostas
(24/03), 73 servidores (12,5%) relataram terem sido
infectados pelo novo coronavírus e 105 (18%)
armaram que algum residente do domicílio contraiu
Covid-19. Quanto ao pertencimento a grupos de

risco, observou-se que 30,1% dos servidores são
portadores de doenças crônicas, com destaque para
hipertensão arterial (13,1%), doença pulmonar
crônica (5,2%) e diabetes (3,4%).
A apresentação completa
com os resultados encontra-se no link
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