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Comitê de enfrentamento à covid-19 realiza pesquisa para conhecer a situação de saúde
da comunidade escolar.

Acesse
o formulário

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do IF Sertão Pernambucano elaborou um questionário para
conhecer a situação de saúde dos servidores, colaboradores das empresas terceirizadas e alunos. Essas
informações subsidiarão o delineamento das estratégias no retorno às atividades presenciais, no momento
oportuno.

Procedimento operacional padrão (pop) para servidores ou colaboradores
de empresas terceirizadas com Covid-19.
O número de casos de Covid-19 tem aumentado na população geral. Com a interiorização da pandemia,
a incidência de contaminação pelo novo coronavírus também se torna mais expressiva nas cidades que abrigam
unidades do IF Sertão Pernambucano. Nesse sentido, foi elaborado um Procedimento Operacional Padronizado
(POP) para orientar os servidores e colaboradores terceirizados quanto às condutas a serem realizadas em caso
de teste positivo para Covid-19, bem como emitida a Nota Técnica nº 01/2020, que podem ser conferidos neste
Boletim.

Comitê de enfrentamento à covid-19 do if sertão-pe elabora nota técnica com
orientações para servidores/terceirizados que estão em atividades presenciais
Com o objetivo de contribuir com a proteção da saúde dos servidores e colaboradores que necessitam
realizar atividades presenciais nas unidades do IF Sertão-PE durante o período de pandemia, o Comitê de
Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle da Covid-19 emitiu a Nota Técnica nº01/2020, a qual traz
uma série de recomendações preventivas que podem ser conferidas abaixo:
1. Utilizar máscara facial e fazer a devida troca a cada duas horas ou sempre que necessário, mantenha
consigo um saco plástico para armazenamento e o correto descarte. O estado de Pernambuco decretou o
uso obrigatório deste equipamento de proteção individual;
2. Ao entrar no prédio, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%. A higienização
das mãos é uma medida preventiva sempre recomendada por todos os órgãos de saúde;
3.

Sempre que possível, trabalhar com portas e janelas abertas;

4.

Manter distância mínima de 1,5m entre as pessoas;

5.
É importante que cada servidor higienize sua mesa, seu computador e mouse com álcool a 70%
antes de iniciar o turno de trabalho;
6.

Evitar ir ao campus acompanhado de pessoas, como por exemplo: familiares, amigos, entre outros;

7. Em caso de qualquer sintoma respiratório, não comparecer ao campus e seguir as orientações do
Ministério da Saúde e do Setor de Gestão de Pessoas de cada campus. Em caso de dúvidas, entrar em
contato com os prossionais de saúde da Instituição ou encaminhar e-mail para
comite.covid19@ifsertao-pe.edu.br;
8.
Para os servidores que estão em trabalho remoto, caso precisem ir ao campus, fazer contato
antecipadamente com a equipe de limpeza para vericar as condições de higiene da sala/setor a ser
visitado.
A Nota Técnica nº01/2020
pode ser conferida na íntegra aqui.

Servidor ou colaborador do if sertão-pe você sabe como proceder
se estiver com suspeita ou conrmação de covid-19?
O Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle da Covid-19 elaborou um Procedimento
Operacional Padrão (POP) que traz orientações e uxogramas de como você deve proceder nessa situação.
O POP pode ser conferido
integralmente aqui
mas abaixo são apresentados os principais uxogramas.

Fluxograma de Afastamento para casos conrmados de Covid-19
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