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•

Paulo Sérgio dos Santos D ́adazzio (Cirurgião-dentista, docente da Faculdade)

•

Paula Rocha Ferreira (Secretária da Clínica de Odontologia)

•

Pablo Rodrigues de Souza (Gerente Administrativo da Faculdade)
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1. CENÁRIO
Em 17 de março de 2020, a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora
(FCMS/JF), instituiu o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à COVID-19 e, posteriormente,
estabeleceu a Comissão Institucional de Biossegurança e as Comissões de Biossegurança dos
Cursos de Graduação, para monitorar, acompanhar e coordenar as ações internas nos diversos
campos de atuação da instituição. Todas essas comissões permanecerão ativas enquanto durar a situação de alerta desencadeada pela pandemia.
Este programa de retorno das atividades práticas dos cursos de saúde da FCMS/JF, foi
elaborado seguindo os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) institucionais, estando ainda em consonância com as legislações vigentes. Cabe destacar, que este e todos os documentos relacionados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, serão revisados pelo grupo de
trabalho responsável pela redação, à medida que o cenário epidemiológico da doença mudar
no Brasil.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
O momento de reabertura das escolas de educação superior, em especial escolas de
saúde, deve ser orientado, tanto por considerações gerais de saúde pública, quanto pelo me-lhor interesse dos estudantes e demais membros da comunidade acadêmica, com critérios
diferentes da educação infantil e educação básica, uma vez que se trata de um ambiente onde
praticamente a totalidade dos indivíduos, já está com a imunização completa. Por este motivo,
a retomada das atividades presenciais na FCMS/JF, será pautada em um complexo equilíbrio
entre segurança - em termos de conter o risco de contágio -, bem-estar socioemocional de es-tudantes e funcionários da instituição, qualidade de contextos e processos de aprendizagem
e respeito aos direitos constitucionais à saúde.
Nessa perspectiva, o protocolo de retorno das atividades presenciais práticas e teóricas
dos cursos de saúde da FCMS/JF, foi elaborado partindo das premissas apresentadas no PRO-TOCOLO SANITÁRIO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO PRESENCIAIS NO CONTEX-TO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, que destaca:
“É preciso, entretanto, atentar para as diferentes realidades a serem consideradas, o
que torna este documento uma diretriz a ser adaptada às necessidades de cada localidade,
assim sendo, é possível observar diferenças, até dentro do mesmo município e entre as institui-ções de ensino...”
Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades de Ensino Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Município de Juiz de Fora, 2021, p. 3)

“Entende-se que cada instituição tomará decisões localizadas e moldadas pelos seus
contextos, espelhando as possibilidades e desafios de cada rede”.
(Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades de Ensino Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Município de Juiz de Fora, 2021, p. 4)

Somado a isso, foram utilizadas recomendações sanitárias baseadas em evidências
científicas publicadas em periódicos de alto impacto, em especial o estudo de Chu et al. (2020),
publicado no The Lancet, de documentos internacionais, onde destacam-se o GUIA DE ORIEN-TAÇÕES PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPE-RIOR DO CENTERS OF DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC), o anexo da WORLD
HEALTH ORGANIZATION (WHO), que trata de CONSIDERAÇÕES PARA MEDIDAS DE SAÚDE
PÚBLICA RELACIONADAS A ESCOLAS NO CONTEXTO DA COVID-19 e nas seguintes conside-rações que seguem abaixo:
• Disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), incluindo máscara
PFF2 sem válvula ou máscara cirúrgica para todos os membros da comunidade aca-dêmica;
• Estabilidade dos indicadores epidemiológicos da instituição (ausência de surtos)
12

desde o retorno dos estágios supervisionados e atividades práticas presenciais, que
tiveram início na primeira semana de setembro de 2020;
• Imunização de todos os professores e colaboradores, com praticamente a totalidade
dos estudantes imunizados até o retorno previsto para outubro de 2021;
• Central de Monitoramento de Casos de Covid-19 ativa dentro da instituição, que tem
um importante papel no controle de vigilância em saúde e também no acolhimen-to de docentes, discentes e colaboradores, promovendo orientações, rastreamento
e acompanhamento diário de casos suspeitos, confirmados e seus contactantes. O
protocolo de triagem e monitoramento utilizado, é uma adaptação do Protocolo da
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, realizado em parceria com a Universidade Fe-deral de Juiz de Fora, que já é inclusive utilizado na Atenção Primária a Saúde.
• Capacitações contínuas sobre Bioessegurança por meio de treinamento prático e
víde-os;
• Adequação dos cenários de ensino-aprendizagem;
• Salas de aula com excelente ventilação (sem necessidade de ar-condicionado), ou
seja, com ventilação cruzada;
• Equipe de higiene e limpeza capacitada para desinfecção de superfícies e ambien-tes.
Em face ao exposto, o intuito deste protocolo, é apresentar novas adequações, desta-cando medidas de biossegurança, considerando a necessidade de adaptações pelo contexto
e particularidades da instituição para o retorno das atividades presenciais teóricas.

3. OBJETIVOS
Apresentar as ações desenvolvidas pela FCMS/JF no contexto da pandemia da COVID-19.
Destacar as medidas de biossegurança e adequações de infraestrutura realizadas na
FCMS/JF, que foram criadas para atender a necessidade do retorno seguro das atividades práticas no Campus da instituição.
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4. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RETORNO 		
DAS ATIVIDADES
• Todos os blocos estarão sinalizados informando o fluxo de entrada e saída, demarcando o distanciamento necessário e demonstrando as medidas de segurança adotadas nos diversos espaços.
• Haverá́ colaboradores preparados e presentes em todos os blocos para orientar e
alertar sobre as medidas de segurança e proteção.
• Na cantina não será permitido aglomeração. A fila deverá obedecer ao distanciamento social. As mesas e cadeiras serão higienizadas a cada atendimento.
• Haverá́ barreira física no balcão, tipo acrílico ou vidro, e todos os atendentes usarão
máscaras.

14

4.1 Distanciamento social
• Os horários de entrada e saída, serão organizados, de modo a evitar aglomeração e, preferencialmente, fora do horário de pico do transporte público.
• Feiras, palestras, seminários, competições, campeonatos esportivos, comemorações e
assembleias etc, serão realizados respeitando a legislação municipal vigente.

4.2 Higiene pessoal
• Todos serão orientados a higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70%.
• A Faculdade irá disponibilizar máscara cirúrgica e PFF2 sem válvula para os colaboradores, professores e estudantes.
• A máscara será de uso obrigatório dentro da instituição de ensino, no transporte e
em todo percurso de casa até a Faculdade.

4.3. Sanitização de Ambientes
• Os ambientes serão higienizados, com frequência, especificamente os banheiros,
lavatórios e vestiários, antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada
três horas.
• O lixo será removido, no mínimo, três vezes ao dia e descartado com segurança.
• Os blocos, as salas de aula e, particularmente, as superfícies tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões) serão
higienizados antes do início das aulas, em cada turno e sempre que necessário.
• Os ambientes serão mantidos bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque nas maçanetas e fechaduras.
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4.4. Comunicação
• O setor de comunicação irá produzir materiais informativos para distribuição e sinalização da Faculdade, bem como nos cenários de prática, com explicações das
medidas preventivas relativas a prevenção da COVID-19.

4.5. Orientações para Deslocamento
4.5.1 Transporte público
• Utilizar máscara durante todo trajeto.
• Não utilizar o transporte público acima da capacidade máxima de passageiros sentados.
• Evitar tocar nas pessoas.
• Não tocar os olhos, nariz e boca.
• Evitar o manuseio de dinheiro, preferir o cartão de transporte.
• Manter a regra de higiene respiratória (tossir e/ou espirrar no antebraço);
• Utilizar lenços descartáveis e jogá-los no lixo após o uso.
• Evitar contatos próximos desnecessários, como o tradicional aperto de mãos.
• Não compartilhar objetos de uso pessoal.
• Quando possível, manter abertas as janelas dos ônibus para aumentar a circulação de ar.
• Higienizar as mãos ao desembarcar.

4.5.2 Táxi ou transporte por aplicativo
• Utilizar máscaras durante o trajeto, exigindo que o motorista também o faça.
• Manter os vidros abertos.
• Evitar contato físico sempre que possível (por exemplo, não cumprimentar o motorista
/passageiro).
• Higienizar as mãos ao desembarcar.
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5. CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS
DE BIOSSEGURANÇA NA FMCS/JF
Foram realizadas capacitações de técnico administrativos, corpo docente e estudantes,
que retornaram para os cenários de prática, conforme podemos observar no quadro
Tabela 1: Descrição das capacitações de biossegurança realizadas até o presente momento para técnicos administrativos, corpo docente e estudantes envolvidos nos cenários de
prática.

Capacitação

Número de Pessoas

Técnico administrativos

168

Corpo docente (Medicina, Fisioterapia, Odontologia,
Enfermagem e Farmácia)

204

Estudantes de Medicina, Fisioterapia, Odontologia,
Enfermagem e Farmácia (Internato e Estágios Supervisionados)

1353

Total

17
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6. MONITORAMENTO DE CASOS DE COVID-19
O Setor de Monitoramento de Casos de COVID-19, foi criado no intuito de controlar o
surgimento de novos casos e impedir a cadeia de transmissão na FCMS/JF. O setor, tem papel importante no controle de vigilância em saúde e também no acolhimento de docentes,
discentes e técnico administrativos, promovendo orientações e acompanhamento diário dos
casos confirmados e seus contactantes.

6.1 Orientações do Serviço de Monitoramento
Em caso de sintomas de síndrome gripal (febre ≥ a 37.8, tosse, dificuldade respiratória
ou dor de garganta) o estudante, o professor ou o colaborador NÃO DEVERÃO COMPARECER
às atividades presenciais programadas e precisarão comunicar imediatamente ao Setor de
Monitoramento de Casos de COVID-19, por meio do telefone 2101-5066, no horário de 7h15 às
12h30 e 13h30 às 17h.

Não será permitida a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na Faculdade.
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6.2 Fluxo para Afastamento de Sintomáticos
		
e Contatos Próximos
Fontes: OMS/CDC/Ministério da Saúde/ Secretaria Especial de Previdência Social
CASO SUSPEITO: presença de 2 sintomas respiratórios e/ou não respiratórios conforme
protocolo para manejo de casos suspeitos
CONTATOS PRÓXIMOS: qualquer indivíduo que esteja a menos de 2m de uma pessoa
infectada por pelo menos 15 minutos, a partir de 48h antes da pessoa iniciar com sintomas e
até o momento que o paciente sintomático foi isolado (SEM MASCARA CIRURGICA OU PFF1 ,
PFF2).
CASO CONFIRMADO: Sorologia IgA positivo, PCR positivo OU paciente com síndrome
gripal para o qual não foi possível fazer investigação, mas que tenha histórico de contato até 7
dias do início dos seus sintomas com caso confirmado laboratorialmente.
Obs,: caso suspeito do grupo de vulneráveis, realizar coleta de RT-PCR mesmo que seja
contato próximo de caso confirmado laboratorialmente.
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PACIENTES IMUNOCOMPETENTES COM
SÍNDROME GRIPAL POR COVID-19
(QUADROS LEVES OU MODERADOS)
TEMPO

ISOLAMENTO DE 5 DIAS

ISOLAMENTO DE 7 DIAS

SEM SINTOMAS

SEM SINTOMAS

CONDIÇÃO
DE SAÚDE

TESTE

RESULTADO

SAÍDA DO
ISOLAMENTO

ISOLAMENTO DE 10 DIAS
COM SINTOMAS

SEM SINTOMAS

Ao 5º dia completo, se o caso estiver SEM sintomas
respiratórios E sem febre E sem uso de medicamentos
antitérmicos E há pelo menos 24 horas.

Ao 7º dia, se o caso
estiver SEM sintomas
respiratórios E sem
febre E sem uso
de medicamentos
antitérmicos E há pelo
menos 24 horas

Ao 7º dia se estiver COM sintomas
respiratórios ou febre.

Ao 10º dia, se caso
estiver SEM sintomas
espiratórios E sem
febre E sem uso
de medicamentos
antitérmicos E há pelo
menos 24 horas.

Com testagem no 5º dia com RT-PCR ou TR-Ag

Não é necessário testar
para sair do isolamento

Com testagem no 7º dia com RT-PCR ou TR-Ag

Não é necessário testar
para sair do isolamento

RESULTADO NEGATIVO

Sair do isolamento após 5
dias completos e manter
as recomendações
adicionais até o 10º dia

RESULTADO POSITIVO

Manter o isolamento até
10 dias completos

Em caso de sintoma da Covid-19 entre
em contato com o Setor de Monitoramento:

X

RESULTADO NEGATIVO

RESULTADO POSITIVO

X

Sair do isolamento após 7
dias completos e manter
as recomendações
adicionais até o 10º dia

Sair do isolamento se
o caso estiver SEM
sintomas respiratórios
E sem febre E sem
uso de medicamentos
antitérmicos após 24
horas.

Manter o isolamento
até o 10º dia. Sair do
isolamento se o caso
estiver SEM sintomas
respiratórios. E sem
febre E sem uso
de medicamentos
antitérmicos após 24
horas.

Sair do isolamento no 10º
dia e manter as medidas
não farmacológicas.

(32) 2101-5066

Fonte: Ministério da Saúde
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7. ADEQUAÇÕES GERAIS DE
INFRAESTRUTURA DA FCMS/JF

		

A estrutura da FCMS/JF foi adaptada respeitando as diretrizes dos principais órgãos de
saúde, agências reguladoras, evidências científicas e Ministério da Educação. Foram retirados
mobiliários de apoio (mesas, cadeiras), inseridos acrílicos nas recepções, sinalização de fluxo de
pessoas, colocação de tapetes sanitizantes e troca de todos os filtros dos equipamentos de ar
condicionado.
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8. ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DOS
LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS
Fazem parte deste protocolo, ações e cuidados adotados pela FCMS/JF, no que se refere as regras, normas, procedimentos operacionais padrões e manuais de biossegurança relativa ao desenvolvimento das aulas práticas dentro das instalações da Faculdade. As ações
implantadas garantem a realização das aulas práticas em ambientes seguros, modernos, ventilados e com espaçamento adequado seguindo as instruções normativas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Desta forma, destacam-se os novos fluxos e demandas que foram criados, a saber:
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula.
• Sanitização das salas de aulas e laboratórios em dois horários, antes da entrada dos
alunos e após o término das aulas;
• Espaçamento mínimo adequado ao distanciamento dos alunos e construção de
barreira física em acrílico;
• Aumento da atenção dada a sanitização de corredores, banheiros, refeitórios e aos
laboratórios;
• Disponibilização de álcool 70% glicerinado, solução de clorexidina 0,5 % aos estudantes e técnicos e colaboradores;
• Atividades práticas individuais;
• Orientação para desinfecção de vidrarias, equipamentos e bancadas;
• Inativação por autoclavagem de máscaras cirúrgicas, luvas e toucas descartáveis;
• Capacitação de docentes, técnicos de laboratórios e colaborados.

8.1 Organização dos Laboratórios de Práticas
		
da FCMS/JF
A FCMS/JF, possuía 10 laboratórios específicos que foram reestruturados, compartilhados e ampliados totalizando 22 novos laboratórios estruturados com capacidade reduzida e
espaçamento adequado. Abaixo mostramos a nova divisão dos laboratórios
Figura 1: Novo fluxo e readequação dos laboratórios da FCMS/JF
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8.1.1 Laboratório de Bioquímica
Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de COVID-19:
• O Laboratório de Habilidades Farmacêuticas foi convertido em um laboratório multifuncional com capacidade de atender até 22 alunos;
• A capacidade dos dois antigos laboratórios foi reduzida para 24 alunos respeitando o
distanciamento entre as bancadas;
• Adoção de execução de práticas individuais;
• Proibição do compartilhamento de equipamentos, reagentes e vidrarias;
• Adoção de barreira física em acrílico com espaçamento adequado;
• Disponibilização de álcool 70% e ou solução alcoólica 0,5% de clorexidina para cada
aluno desinfectar seu próprio equipamento e espaço na bancada;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula.
• Procedimentos operacionais padrão na desinfecção de bancadas, vidrarias e equipamentos antes e após as aulas práticas;
• Treinamento de técnicos, colaboradores, docentes e discentes quanto a sanitização
das mãos e o correto uso do EPI e descarte de máscaras relativos a proteção contra
o SARS-CoV-2.
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8.1.2 Laboratório de Anatomia Humana
Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de COVID-19:
• Aumento no número de mesas cirúrgicas passando de 6 mesas para 8;
• Divisão de três alunos por mesas cirúrgicas;
• Disponibilização de álcool 70% e ou solução alcoólica 0,5% de clorexidina para cada
aluno desinfectar a mesa cirúrgica e as peças sintéticas;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Procedimentos operacionais padrão na desinfecção de bancadas, e das peças anatômicas sintéticas pelos técnicos e auxiliares ;
• Fiscalização e treinamento para o correto uso dos EPIs relativos a proteção contra o
SARS-CoV-2.
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8.1.3 Laboratório de Histologia
Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de COVID-19:
• Adoção de execução de práticas individuais;
• Proibição do compartilhamento de microscópios e laminários;
• Adoção de barreira física em acrílico com espaçamento adequado;
• Disponibilização de álcool isopropílico para desinfecção de cada microscópio e laminário;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Procedimentos operacionais padrão na desinfecção de bancadas, laminários e acrílicos;
• Aquisição de novos laminários dobrando o conjunto já existente;
• Treinamento de técnicos, colaboradores, docentes e discentes quanto a sanitização
das mãos e o correto uso do EPI e descarte de máscaras relativos a proteção contra
o SARS-CoV-2.
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8.1.4 Laboratório de Microbiologia
Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de COVID-19:
• Proibição do compartilhamento de microscópios e laminários;
• Adoção de barreira física em acrílico com espaçamento adequado;
• Disponibilização de álcool isopropílico para desinfecção de cada microscópio e laminário;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Procedimentos operacionais padrão na desinfecção de bancadas, laminários e acrílicos;
• Treinamento de técnicos, colaboradores, docentes e discentes quanto a sanitização
das mãos e o correto uso do EPI e descarte de máscaras relativos a proteção contra
o SARS-CoV-2.
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8.1.5 Laboratório de Habilidades
em Odontologia
Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de COVID-19:
• Adoção de barreira física em acrílico com espaçamento adequado nas bancadas e
na mesa do professor;
• Disponibilização de álcool isopropílico para desinfecção da bancada e dos bobs;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Procedimentos operacionais padrão na desinfecção de bancadas, bobs, bancadas,
sala de raios-x e acrílicos;
• Aquisição de novos laminários dobrando o conjunto já existente;
• Treinamento de técnicos, colaboradores, docentes e discentes quanto a sanitização
das mãos e o correto uso do EPI e descarte de máscaras relativos a proteção contra
o SARS-CoV-2.
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8.1.6 Laboratório de Habilidades
		
em Enfermagem

		

Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de SARS-CoV-2:
• Disponibilização de álcool 70% e ou solução alcoólica 0,5% de clorexidina para cada
aluno desinfectar a macas, cateteres e outros instrumentos cirúrgicos;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Procedimentos operacionais padrão na desinfecção da sala de aula compartilhada
com o laboratório;
• Treinamento para o correto uso dos EPIs relativos a proteção contra o SARS-CoV-2.

8.1.7 Laboratório de Habilidades
		
em Fisioterapia
Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de COVID-19:
• Disponibilização de álcool 70% e ou solução alcoólica 0,5% de clorexidina para cada
aluno desinfectar a macas, esteres, tatames, bolas e outros instrumentos;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Procedimentos operacionais padrão na desinfecção da sala de aula compartilhada
com o laboratório e do próprio laboratório;
• Treinamento para o correto uso dos EPIs relativos à proteção contra o SARS-CoV-2.
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8.1.8 Laboratório de Habilidades
		
Farmacêuticas
Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de COVID-19:
• O laboratório de Habilidades Farmacêuticas, recebeu autorização do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária DVISA/JF Nº 0102 para produção de sabonetes,
substâncias satinizantes e etanol 70% glicerinado e na forma de gel suprimindo a
demanda de produtos para desinfecção de toda a faculdade;
• Adoção de execução de práticas individuais;
• Proibição do compartilhamento de equipamentos, reagentes e vidrarias;
• Adoção de barreira física em acrílico com espaçamento adequado;
• Disponibilização de álcool 70% e ou solução alcoólica 0,5% de clorexidina para cada
aluno desinfetar seu próprio equipamento e espaço na bancada;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Procedimentos operacionais padrão na desinfecção de bancadas, vidrarias e equipamentos antes e após as aulas práticas;
• Treinamento de técnicos, colaboradores, docentes e discentes quanto a sanitização
das mãos e o correto uso do EPI e descarte de máscaras relativos a proteção contra
o SARS-CoV-2.
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8.1.9 Laboratório de Habilidades e
		
Simulação Realística
Medidas adotadas na reestruturação durante a pandemia de SARS-CoV-2:
• Criação de fluxos de entradas e saídas com sinalização;
• Controle de entrada e saída de estudantes com autorização de fluxo único com
acompanhamento do docente responsável pela atividade;
• Desativação de sala de espera da unidade com retirada de moveis/sofás;
• Criação de postos de higienização de mãos com álcool a 70 graus na entrada da unidade para docentes, discentes e colaboradores;
• Criação de postos para desparamentaçao e higienização de mãos com álcool a 70
graus em espaço adequado e aberto para discentes, docentes e colaboradores;
• Fixação de adesivos de sinalização para distanciamento social;
• Instalação de placas de orientação sobre as normas de segurança para utilização do
laboratório;
• Abertura de portas e janela para ventilação natural evitando assim o uso de ventiladores e ar condicionado.
• Disponibilização de álcool 70% e solução de clorexidine 0,5% nas salas de práticas e
simulação.
• Disponibilização de toucas para paramentação dos discentes, docentes e colaboradores.
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Descarte ambientalmente adequado e seguro dos EPI’s descartáveis.
• Revisão de todos os procedimentos operacionais padrão do LHPSR com ênfase em
higiene e desinfecção de equipamentos, utensílios, manequins e salas, preparação
e desmontagem de atividades pratica e de simulação, agendamento de atividades,
controle de presença nas aulas.
• Capacitações de docentes, discentes e colaboradores quanto ao correto uso dos EPIs
principalmente relacionados SARS-CoV-2.
• Criação e compartilhamento de vídeos educativos e guias de habilidades (POPs) sobre o uso de EPI.
• Criação e divulgação de vídeo educativo sobre as normas de utilização do LHPSR relacionadas a cuidados de biossegurança principalmente relacionados SARS-CoV-2.
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8.1.10 Biblioteca
• Instalação de barreira física em acrílico nos balcões de atendimento para empréstimos e devoluções;
• Instalação de barreira física em acrílico nas mesas de estudos em grupo;
• Instalação de barreira física em acrílico nos computadores do Laboratório de Trabalhos Acadêmicos;
• Instalação de barreira física em acrílico nas cabines de estudos individuais;
• Espaçamento mínimo adequado ao distanciamento entre mesas e computadores;
• Alteração no fluxo de atendimentos;
• Instalação de adesivos informativos para espaçamento mínimo adequado;
• Instalação de placas de sinalização;
• Restrição de acesso ao acervo de livros;
• Higienização das capas dos livros nas movimentações de empréstimos e devoluções;
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• Higienização frequente do carrinho de livros, maçanetas e balcão de atendimento,
com álcool 70% glicerinado, solução de clorexidina 0,5 %;
• Acondicionamento dos livros em embalagem própria nas movimentações de empréstimo;
• Encapsulação e higienização dos teclados de uso comum;
• Disponibilização de álcool 70% glicerinado, solução de clorexidina 0,5 % aos estudantes e técnicos-administrativos;
• Instalação de totem informativo com a descrição dos processos de empréstimos e
devoluções;
• Estabelecimento de quarentena (5 dias) para obras devolvidas;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas ou PFF2 sem válvula;
• Capacitação e treinamento para os técnicos-administrativos quanto ao correto uso
dos EPIs e novos processos no setor;
• Utilização de luvas descartáveis nos processos de empréstimos e devoluções;
• Higienização frequente dos ambientes.

32

Figura 1 Fluxograma do Atendimento
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Figura 3: Fluxograma do Atendimento para Empréstimos
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