CONTRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE TRABALHO EM BIOSSEGURANÇA DA
APRUMA – SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN
PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO ÀS AULAS
PRESENCIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS (COVID-19) NA UFMA

São Luís - MA
2020

Iniciativa
APRUMA - Seção Sindical do ANDES - Sindicato Nacional (APRUMA-SS).
Diretoria e Conselho de Representantes da APRUMA - Seção Sindical (APRUMA-SS) Gestão 2020-2022.
Organização
Profa. Dra. Líscia Divana Carvalho Silva. Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão – UFMA. Membro do Conselho de Representantes da APRUMA.
Campus São Luís– MA. E-mail: liscia.divana@ufma.br
Profa. Dra. Maria do Socorro Saraiva Pinheiro. Departamento de Oceanografia e Limnologia
da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Membro do Conselho de Representantes da
APRUMA. Campus São Luís – MA. E-mail: pinheiro.maria@ufma.br
Profa. Dra. Patrícia Ribeiro Azevedo. Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão – UFMA. Membro do Conselho de Representantes da APRUMA.
Campus São Luís– MA. E-mail: patricia.azevedo@ufma.br
Equipe de Trabalho em Biossegurança
Profa. Msc. Ana Caroline Silva Caldas. Colégio Universitário da Universidade Federal do
Maranhão – COLUN – UFMA, Campus São Luís– MA. E-mail: ana.caldas@ufma.br
Profa. Dra. Andrea Cristina Oliveira Silva. Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão – UFMA, Campus São Luís– MA. E-mail: silva.andrea@ufma.br
Profa. Dra. Líscia Divana Carvalho Silva. Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão – UFMA, Campus São Luís– MA. E-mail: liscia.divana@ufma.br
Profa. Dra. Maria do Socorro Saraiva Pinheiro. Departamento de Oceanografia e Limnologia
da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Campus São Luís– MA. E-mail:
pinheiro.maria@ufma.br
Profa. Dra. Patrícia Ribeiro Azevedo. Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão – UFMA, Campus São Luís – MA. E-mail: patricia.azevedo@ufma.br
Profa. Dra. Rosilda Silva Dias. Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA, Campus São Luís – MA. E-mail: rs.dias@ufma.br
Profa. Dra. Santana de Maria Alves de Sousa. Departamento de Enfermagem da
Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Campus São Luís– MA. E-mail:
santana.sousa@ufma.br
Profa. Dra. Sirliane de Souza Paiva. Departamento de Enfermagem da Universidade Federal
do
Maranhão
–
UFMA,
Campus
São
Luís–
MA.
E-mail:
paiva.sirliane@ufma.br

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO

05

2. OBJETIVOS

07

3. RESPONSABILIDADES

07

4. RECOMENDAÇÕES GERAIS

07

5. RECOMENDAÇÕES INSTITUCIONAIS

09

6. RECOMENDAÇÕES INDIVIDUAIS: DISCENTES, DOCENTES E
SERVIDORES
11
7. RECOMENDAÇÕES NO USO DO TRANSPORTE PÚBLICO

13

8. RECOMENDAÇÕES NAS SALAS DE AULA

14

9. RECOMENDAÇÕES NOS RESTAURANTES

14

10. RECOMENDAÇÕES NOS LABORATÓRIOS

15

10.1 AMBIENTE

15

10.2 CUIDADOS PESSOAIS

16

11. RECOMENDAÇÕES NAS BIBLIOTECAS

16

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

16

REFERÊNCIAS

17

ANEXOS

19

APRESENTAÇÃO
A APRUMA (Associação dos Professores da Universidade Federal do Maranhão)
– Seção Sindical do ANDES – Sindicato Nacional considerando a necessidade premente de
protocolos específicos de biossegurança que atendam a diversidade das atividades da
UFMA, a partir do seu Conselho de Representantes e Diretoria resolveu constituir comissão
específica para propor diretrizes para auxiliar na elaboração dos protocolos de biossegurança
dos diversos setores da UFMA, uma vez que até o momento não obteve resposta da
solicitação de sua inclusão no Comitê Operativo de Crise oficial da instituição.
Nessa perspectiva, prezados docentes, técnicos administrativos, trabalhadores
terceirizados, discentes, familiares e comunidade em geral o presente protocolo contém um
conjunto de recomendações de saúde e normas de biossegurança com o objetivo de orientar
as atividades acadêmicas, técnicas e administrativas no âmbito da UFMA frente à pandemia
denominada de COVID-19 (Coronavirus Disease-2019).
Tal

situação

requer

mudanças

estruturais,

gerenciais,

educativas

e

comportamentais, num esforço individual e coletivo necessário para evitar ao máximo o
contágio e propagação da pandemia.
As práticas individuais e coletivas com os melhores resultados nos recomendam
o distanciamento social, a adequada higienização e o uso de máscara facial como ações de
controle da propagação do vírus. Esse protocolo se propõe a orientar as medidas de
prevenção a serem adotadas à comunidade acadêmica da UFMA, com o propósito de
priorizar a vida e a segurança dos trabalhadores e estudantes envolvidos nos processos
formativos, compreendendo que cada campus, centro e setores carecem de elaborar e seguir
protocolos que atendam às especificidades de cada realidade, considerando a natureza do
trabalho e dos projetos pedagógicos específicos de cada um.
Esse protocolo poderá ser atualizado conforme o curso da pandemia, publicação
de novas evidências científicas e/ou de acordo com as recomendações governamentais.
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1 INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infeciosa causada pelo novo coronavírus SARSCoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome of Coronavirus) de elevada transmissibilidade e
letalidade que de forma célere disseminou-se pelo mundo. Os sinais e sintomas clínicos mais
frequentes em pessoas não hospitalizadas no Brasil são tosse (73,7%), febre (68,8%), coriza
(37,4%), dor de garganta (36,2%) e falta de ar (5,6%); além da dor muscular, conjuntivite,
manifestações gastrintestinais, perda do olfato e paladar, erupções cutâneas e cianose distal.
Cerca de 80% da população possuem sintomas leves e 5% a 10% evoluem com insuficiência
respiratória grave com necessidade de ventilação assistida. O quadro de gravidade em geral
se manifesta na segunda semana e requer assistência intensiva que pode ser duradoura, o que
tem levado o sistema de saúde de diversos países ao colapso.
As comorbidades mais prevalentes da COVID-19 são doença cardiovascular
(7,4%), diabetes (2,9%), doença pulmonar crônica (2,1%) e neoplasia (1,0%). No Estado do
Maranhão os atendimentos às pessoas com suspeita ou confirmação da COVID-19 estão
sendo realizados em unidades de saúde públicas de média a alta complexidade, conforme
situação clínica apresentada. O percentual de casos confirmados mostra maior prevalência
em mulheres (55%) e faixa etária de 20 a 49 anos, representada por trabalhadores de
serviços essenciais que precisam sair de casa para trabalhar e assim, garantir a renda
familiar. Os óbitos concentram-se na população masculina 62% acima de 70 anos e com
comorbidades (87%), destacando-se a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus.
Por se tratar de uma doença infecciosa, transmitida por gotículas de saliva
infectada; para qual ainda não existe vacina nem terapêutica medicamentosa comprovada, a
melhor estratégia é a prevenção, prevalecendo, até o momento, protocolos com
recomendação de medidas individuais como higienização das mãos, uso de equipamentos de
proteção, respeito ao isolamento social, e, em caso de contaminação a quarentena.
A alta transmissibilidade do vírus, a grande proporção de infectados
oligossintomáticos ou assintomáticos, estimada em mais de 30%, adicionada a insuficiente
cobertura de testes, a duração prolongada dos quadros clínicos piora o controle geral da
disseminação e da exposição ao vírus.
Em diferentes regiões do mundo, o assunto mais discutido é a pandemia da
doença e seus impactos nas populações. A COVID-19 avança em todos os continentes, em
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diferentes culturas e nacionalidades, o que impõe a necessidade de contenção e isolamento
de comunidades para minimizar o crescimento exponencial do número de pessoas
infectadas. Assiste-se aos esforços de governos, instituições, profissionais de diferentes
especialidades e um conjunto de pessoas genuinamente interessadas em contribuir na
assistência, segurança e provimento de recursos necessários à redução da velocidade de
difusão da doença e na mitigação de seus resultados na saúde.
Ademais, reconhece-se que todo trabalho deve ser considerado, e a população
deve estar preparada, não apenas para a sua proteção, mas pelo papel importante no combate
à pandemia. É fundamental entender, que as atividades e condições de trabalho podem
contribuir para a disseminação e, sobretudo, para o estabelecimento de estratégias para o
enfrentamento da doença, com maior risco de contaminação. Acredita-se na importância da
educação em biossegurança para proporcionar condições seguras em um cenário que permita
a prevenção e controle de riscos ocupacionais, o entendimento de seus propósitos,
contradições, e, principalmente, importância como instrumento de proteção da vida, em
qualquer que seja o ambiente de trabalho.
Com mais de cinco décadas de existência, a UFMA tem contribuído, de forma
significativa, para o desenvolvimento do Estado do Maranhão, formando profissionais nas
diferentes áreas de conhecimento, desde o nível básico até a graduação e pós-graduação,
empreendendo pesquisas voltadas aos principais problemas do Estado e da Região,
desenvolvendo atividades de extensão abrangendo ações de organização social, de produção
e inovações tecnológicas, de capacitação de recursos humanos e de valorização da cultura.
Atualmente, possui 09 (nove) campus, sendo estes em São Luís, Bacabal, Codó, Imperatriz,
São Bernardo, Pinheiro, Chapadinha, Balsas e Grajaú.

7

2

OBJETIVOS

- Apresentar as recomendações gerais, institucionais e individuais de saúde e biossegurança
para proteção e prevenção da COVID-19;
- Orientar a comunidade acadêmica para a manutenção de um ambiente universitário seguro
e saudável;
- Contribuir para diminuição do risco de contaminação por COVID-19 na comunidade
universitária.

3

RESPONSABILIDADES
As responsabilidades sobre a elaboração deste Protocolo são de iniciativa do

Conselho de Representantes da Seção Sindical da APRUMA com contribuições da Equipe
de Trabalho em Biossegurança.
As recomendações estão em consonância com a legislação, portarias e outros atos
normativos vigentes. Essas recomendações são de âmbito geral, não devendo substituir
protocolos de áreas específicas como laboratórios, unidades clínicas, refeitórios que podem
envolver maiores restrições e uso diferenciado de EPI (Equipamentos de Proteção
Individual).
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RECOMENDAÇÕES GERAIS

•

Aferir a temperatura corporal de todas as pessoas que adentrarem os espaços da
universidade por meio do termômetro digital de testa infravermelho. Pessoas que
apresentarem temperatura corporal igual ou superior a 37,8ºC serão questionadas
sobre condições de saúde, e solicitadas a procurar o serviço de saúde;

•

Disponibilizar o suporte para álcool em gel com acionamento por pedal (Totem
Display) na entrada e corredores da UFMA;

•

Disponibilizar tapetes sanitizantes umedecidos nas entradas dos diversos setores da
universidade;
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• Manter ambientes bem ventilados, de preferência portas e janelas abertas e aparelhos
de ar-condicionado desligados;
• Proceder a demarcação no piso nas calçadas externas, estacionamentos, entradas,
corredores e setores da universidade para a manutenção do distanciamento
necessário;
• Utilizar as barreiras de proteção (acrílico ou vidro) em setores com balcão ou mesas
de atendimento para evitar o contato direto;
• Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool a 70%, frequentemente,
conforme orientações preconizadas (Anexo 1);
• Utilizar máscaras faciais descartáveis e/ou de tecido (duas ou três camadas), durante
todo o tempo de permanência na UFMA, observando-se o tempo de uso e
higienização (Anexo 2);
• Não manipular as máscaras pela parte externa;
• Não fazer cumprimentos por meio de abraços, apertos de mãos ou beijos;
• Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros.
Utilizar lenço de papel e depois descartá-lo no lixo. Tossir ou espirrar para o
antebraço ou higienizar as mãos sempre após tossir ou espirrar e depois de se assoar;
evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos;
• Higienizar com água e sabão ou álcool 70% objetos de uso pessoal (canetas, lápis,
borrachas, celulares) e equipamentos (teclado, mouse, bancadas, balcões, mesas,
telefones);
• Não compartilhar os objetos de uso pessoal descritos acima, entre outros;
• Manter o afastamento entre as mesas no setor de trabalho/estudo, respeitando a
distância mínima de segurança de 1,5 m entre os colegas de trabalho e o público
atendido;
• As áreas de fluxo de atendimento presencial devem ser demarcadas para evitar
aglomerações, respeitando o distanciamento de 1,5m;
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5 RECOMENDAÇÕES INSTITUCIONAIS

•

Disponibilizar comunicação visual (cartazes, placas, banners, adesivos mantenha a
distância) em locais estratégicos de circulação de pessoas com recomendação para
proteção e prevenção de risco à COVID-19;

•

Orientar servidores que apresentarem sinais e sintomas de síndrome gripal (tosse,
coriza, febre) a não comparecer ao local de trabalho e comunicar à chefia imediata
previamente, mantendo-se em trabalho remoto e respeitando quarentena de 14 dias,
se agravamento dos sintomas respiratórios procurar imediatamente o serviço de
saúde;

•

Estabelecer escala de revezamento para os servidores com horário de entrada,
intervalo de almoço e saída, do expediente, evitando os horários de pico;

•

Estabelecer escala de intervalos alternados quando das aulas presenciais evitando
aglomerações nos espaços coletivos e corredores;

•

Capacitar servidores terceirizados para cumprimento dos protocolos de limpeza e
desinfecção dos ambientes;

•

Realizar treinamentos virtuais e presenciais, quando possível e em segurança, sobre
as condições de retorno das atividades, para todos os funcionários, docentes e
discentes;

•

Utilizar as múltiplas entradas da universidade e sinalização de rotas para que os
universitários mantenham distância entre si;

•

Preparar e manter estações de lavagens das mãos nos locais públicos de circulação
intensa sem acesso a banheiros ou limitado;

•

Evitar aglomerações nos vestiários e banheiros e respeitar o distanciamento de 1,5m;

•

Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e
abertura sem contato manual;

•

Disponibilizar insumos em quantidade suficiente para higienização de mãos com
água, sabão e papel toalha ou dispensadores/frascos de álcool em gel a 70%;

•

Disponibilizar lixeiras destinadas a coleta de resíduos infectantes com saco branco
para descarte de lenços e máscaras descartáveis utilizadas nas dependências da
universidade;
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•

As lixeiras para coleta de resíduos comuns e material infectante devem ser
identificadas, uso de sacos plásticos adequados, ter acionamento por pedal e
disponibilizados em locais estratégicos e de fácil acesso;

•

Utilizar dispensadores de sabonete líquido, suporte de papel toalha e lixeiras de
tampa com acionamento por pedal nos lavatórios e banheiros;

•

Disponibilizar dispensadores contendo preparações

alcoólicas para fricção

antisséptica das mãos instalados em pontos de maior circulação, tais como: recepção,
corredores de acessos à sala de aulas e refeitório;
•

Estabelecer rotina de limpeza e/ou uso de filme de PVC (policloreto de polivinila)
em corrimãos, maçanetas, puxadores de portas, mesas, cadeiras, torneiras de
bebedouros, torneiras de banheiros, descargas de banheiros, interruptores de luz,
tampas de lixeira, caixas eletrônicos, paredes de grande circulação de pessoas, dentre
outros;

•

O

uso

de

aparelhos/instrumentos

compartilhados

para

trabalho/estudo

(computadores, telefones fixos, microfones, equipamentos de laboratório, entre
outros) devem seguir rigorosamente as orientações quanto à higienização antes e
após uso;
•

Utilizar hipoclorito de sódio a 0,1%, formulações alcoólicas a 70% ou outras de igual
eficácia (ver Nota Técnica ANVISA 047/2020) para limpeza de ambientes coletivos
descritos no item anterior;

•

Promover atividades educativas sobre higienização das mãos, uso de lenços de papel
e medidas comportamentais de proteção;

•

Realizar a limpeza (detergente neutro) e desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de
sódio) das superfícies das salas de aula e demais espaços da universidade (cadeiras,
mesas, aparelhos eletroeletrônicos, bebedouros e equipamentos) após o uso;

•

Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas);

•

Utilizar o ar condicionado de maneira restrita e a limpeza do mesmo deve seguir
rigorosamente as normas e padrões recomendados;

•

Evitar eventos comemorativos, científicos, artísticos e culturais ou qualquer
atividade que envolva grandes aglomerações em ambientes fechados, caso aconteça
que seja via remota;
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•

Estimular o atendimento ao público por meio eletrônico, como medida de redução da
circulação de pessoas;

•

Realizar encontros e reuniões, preferencialmente, por meio de plataformas digitais;

•

Priorizar a tramitação de processos digitais;

•

Desativar bebedouros com disparo para boca;

•

Realizar levantamento antes do inicio das atividades via Sistema de Administração
Acadêmica da situação de ocorrência ou suspeita de infecção humana pelo novo
coronavírus de cada membro da comunidade;

•

Alimentar e administrar em sistema próprio a ocorrência de suspeita de caso(s) ou de
testagem positiva para infecção humana pelo novo coronavírus;

•

Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de caso(s) suspeito (s) de infecção
humana pelo (SARS-CoV-2);

•

Nas situações vulneráveis (idosos, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos,
oncológicos e imunossuprimidos em geral) verificar possibilidade de realização de
atividades remotas, no caso de discentes, garantir a adoção de estratégias para
reposição das atividades, após o fim da pandemia;

•

Disponibilizar os laboratórios de informática, respeitando o distanciamento e com
rigorosa higienização do ambiente, para utilização dos docentes e discentes que não
possuam acesso à internet ou computadores;
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RECOMENDAÇÕES

INDIVIDUAIS

:

DISCENTES,

DOCENTES

E

SERVIDORES
•

Utilizar máscaras faciais descartáveis e/ou de tecido (com duas ou três camadas)
durante todo o tempo de permanência na UFMA, observando-se o tempo de uso e
higienização (Anexo 2);

•

Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão líquido e sem diluição na chegada a
universidade e, no mínimo, uma vez a cada duas horas ou sempre que necessário ao
longo do dia (antes das refeições, após tossir, espirrar ou usar o banheiro, e sempre
que houver sujidade visível (Anexo 1);
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•

Utilizar as preparações alcoólicas (álcool em gel a 70%), quando não houver
sujidade visível;

•

Evitar manusear a boca, nariz e olhos após tossir ou espirrar ou após contato com
superfícies;

•

Não compartilhar alimentos, copos, garrafas, toalhas e outros objetos de uso pessoal;

•

Proteger com lenços (preferencialmente descartáveis) a boca e nariz ao tossir ou
espirrar para evitar disseminação de gotículas das secreções. Na impossibilidade de
serem usados lenços, recomenda-se proteger a face junto à dobra do cotovelo ao
tossir ou espirrar;

•

Evitar lugares fechados e com multidões, mantendo os ambientes ventilados;

•

Evitar o contato próximo com pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença
(ex: febre e sintomas respiratórios);

•

Evitar ou adiar viagens nacionais ou internacionais, tanto a serviço quanto por cunho
pessoal;

•

Evitar o uso de adornos, tais como brincos, anéis, pulseiras, relógios, piercing e
manter as unhas curtas para diminuir sujidades e facilitar higienização;

•

Manter os cabelos compridos amarrados ou presos e, se possível, utilizar toucas
descartáveis ou de tecido;

•

Manter a barba baixa ou retirá-la, se possível, para melhor fixação da máscara;

•

Utilizar, preferencialmente, calçados fechados durante a permanência na UFMA;

•

Manter-se atento e atualizado a respeito das medidas de prevenção e controle da
Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde que são fornecidas
periodicamente;

•

Estar atento à presença de febre acima de 37.8°C que persiste por mais de 24 horas;

•

Procurar um serviço de saúde e seguir recomendações de saúde em casos de
desconfortos respiratórios como cansaço e falta de ar;

•

Para os docentes e discentes que forem realizar atividades práticas e/ou estágio é
obrigatório o uso de EPI como óculos de proteção, protetores faciais, máscara
cirúrgica, máscara N-95, gorro, luvas de procedimento e/ou avental de mangas
longas com punho, de acordo com os protocolos estabelecidos pelas instituições
parceiras, em momentos de atividades práticas/estágios, onde houver risco de contato
de sangue, secreções e/ou aerossóis, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz,
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roupa e superfícies corporais, segundo as medidas de precauções padrão e baseadas
na transmissão necessárias para a assistência ao paciente;
•

Lenços descartáveis para higiene nasal é de responsabilidade individual, sendo
recomendado o descarte em lixeira destinada a material infectante, assim como, a
higienização das mãos com água e sabão e ou álcool 70% em gel;

•

Diminuir a utilização dos celulares, mantendo-os preferencialmente em sacos
plásticos e higienizá-los com regularidade com solução alcoólica;

•

Diante das implicações negativas e prejuízos à saúde mental decorrentes da
pandemia, buscar apoio psicológico remoto para ajudar no enfrentamento às
situações adversas (Anexo 3).

7 RECOMENDAÇÕES NO USO DO TRANSPORTE PÚBLICO

●

Assegurar que ocorra uma boa ventilação no interior do veículo, preferencialmente,
com ventilação natural;

●

Utilizar se possível, o transporte público em horários com menor fluxo de
passageiros;

●

Observar o distanciamento social durante o trajeto;

●

Utilizar máscaras faciais descartáveis ou de tecido (com dupla ou tripla camada);

●

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos;

●

Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros.
Tossir ou espirrar para o antebraço ou usar lenço de papel; higienizar as mãos sempre
após tossir ou espirrar e depois de assoar; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as
mãos, caso não consiga evitar o contato das mãos com o rosto, higienizá-las em
seguida;

●

Evitar o contato com as superfícies de veiculação do vírus, como por exemplo,
corrimãos, barras de apoio, catracas e leitores de bilhetes/cartões;

●

Lavar as mãos depois de usar o transporte público.
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8 RECOMENDAÇÕES NAS SALAS DE AULA
• Manter as salas de aula ventiladas, de preferência portas e janelas abertas e aparelhos
de ar-condicionados desligados;
• Diminuir o número de discentes por sala de aula permitindo maior espaçamento entre
as carteiras;
• Manter o afastamento entre as carteiras nas salas de aula, respeitando a distância
mínima de segurança de 1,5 m entre os colegas;
• Disponibilizar dispensadores contendo preparações

alcoólicas para fricção

antisséptica das mãos;
• Utilizar máscaras faciais descartáveis e/ou de tecido (com duas ou três camadas),
conforme anexo 2;
• Não compartilhar objetos como canetas, lápis, borrachas, cadernos, copos, canecas,
dentre outros;
• Seguir a prática da etiqueta respiratória, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou
espirrar, utilizando lenços descartáveis ou a face junto à dobra do cotovelo;
• Manter-se afastados das salas de aula em caso de febre e sintomas respiratórios
(tosse, febre, coriza, cansaço etc.) e procurar por atendimento em serviço de saúde,
conforme recomendação médica.

9 RECOMENDAÇÕES NOS RESTAURANTES

•

Lavar as mãos com água e sabão/sabonete líquido e secar com papel toalha antes e
depois da utilização do restaurante universitário;

•

Sinalizar o piso com o distanciamento de 1,5m nas filas de acesso ao restaurante
universitário;

•

Marcar as bancadas, mesas e cadeiras que não serão utilizadas durante as refeições
para garantir o distanciamento de 50% da capacidade de ocupação;

•

Controlar o fluxo de entrada e saída no espaço, de acordo com a capacidade de cada
ambiente e manter o distanciamento entre as pessoas de 1,5m;
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•

Evitar o manuseio de bandejas e talheres que não seja de seu uso pessoal;

•

Dispensar as bandejas e talheres nos locais sinalizados.

10 RECOMENDAÇÕES NOS LABORATÓRIOS

•

Seguir os protocolos internos de acordo com cada unidade e especificidade;

•

Observar o agendamento do laboratório;

•

Evitar aglomerações nos laboratórios e respeitar o distanciamento de 1,5m;

•

Observar a capacidade de ocupação do laboratório, garantindo o distanciamento e as
medidas de etiqueta respiratória, conforme orientações gerais quanto ao ambiente e
cuidados pessoais descritos abaixo:
10.1 AMBIENTE

•

Melhorar a ventilação do ambiente, mantendo, sempre que possível, janelas abertas;

•

Restringir o número de pessoas num mesmo ambiente;

•

Evitar deslocar-se da sua sala ou setor para outras da unidade sem necessidade;

•

Utilizar solução alcoólica a 70% ou outra solução de limpeza para desinfecção de
objetos e superfícies que tiverem sido manuseados;

•

A desinfecção deverá ser realizada com o saneante padronizado pela instituição;

•

Permanecer providos de insumo e em condições de uso os dispensadores com
preparações alcoólicas para a higiene das mãos;

•

Lavatórios/pias devem ter dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha,
papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual;

•

Avaliar a necessidade de lixeira com saco branco para resíduos infectantes, conforme
especificidade de cada laboratório ou para o descarte de máscaras e/ou luvas de
procedimento após o uso nas aulas práticas.
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10.2 CUIDADOS PESSOAIS

•

Utilizar máscaras faciais descartáveis e/ou de tecido (com duas ou três camadas),
conforme anexo 2;

•

Utilizar a prática da etiqueta respiratória, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou
espirrar;

•

Higienizar as mãos com frequência, evitar tocar no rosto, olhos, boca e nariz.

11 RECOMENDAÇÕES NAS BIBLIOTECAS

•

Seguir os protocolos internos da Biblioteca;

•

Higienizar as mãos antes de manipular qualquer título;

•

Evitar aglomerações na biblioteca e corredores respeitando o distanciamento de
1,5m;

•

Colocar placas indicativas da capacidade de pessoas nos espaços físicos da
Biblioteca e imediações;

•

Definir modo de entrega e devolução dos livros e materiais bibliotecários de acordo
com as recomendações da unidade.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todas as medidas descritas neste protocolo foram baseadas no conhecimento atual
sobre os casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 causador da Covid-19 e em atos
normativos, no entanto, podem ser alteradas de acordo com o desenvolvimento da pandemia.
O Conselho de Representantes da APRUMA e a equipe de trabalho em Biossegurança
orienta a adesão do protocolo na possibilidade de diminuir a vulnerabilidade de discentes,
docentes e servidores quanto aos riscos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem e,
consequentemente, garantido maior proteção e segurança a todos.
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