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INTRODUÇÃO
A infecção humana pelo novo coronavírus, também
referenciado como Sars-CoV-2 ou Covid-19, foi notiﬁcada
inicialmente na China no ﬁm de 2019. Em poucos meses,
devido à sua alta contagiosidade, foi detectada em várias
regiões do mundo. Em março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) declarou Pandemia de COVID-19.

No mesmo mês, a transmissão passou a ser considerada comunitária em todo o
território brasileiro. Na educação, o efeito tempestivo da suspensão das aulas fez
com que professores e alunos tivessem que se ajustar rapidamente às novas formas
de ensinar e aprender. Nesse contexto, o uso das tecnologias e as aulas remotas
mergiram como alternativas para dar seguimento às atividades escolares. Hoje, tanto
no Brasil quanto em diferentes países, há um movimento de retomada das aulas
presenciais, justiﬁcado pela importância da educação escolar para o desenvolvimento
intelectual, social e emocional das crianças, dos jovens e das famílias. Assim, faz-se
necessário preparar a comunidade escolar (alunos, professores, gestores, famílias e
entorno escolar) para novas práticas a partir das perspectivas cientíﬁcas sobre os
cuidados de prevenção, promoção e reabilitação em saúde.
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Estamos amparados pelo esforço coletivo de diferentes entidades que atuam cada
uma em seu segmento, bem como pela atuação dos proﬁssionais da atenção primária
à saúde e de especialistas das instituições de ensino superior, que em conjunto
produzem orientações, normativas, protocolos e conhecimento para o entendimento
de problemas relacionados não só à COVID-19, mas também sobre os reﬂexos dessa

pandemia para os estudantes, os proﬁssionais da educação, e seus contextos
pessoais. A partir do dia 17/05, retornaremos com as aulas presenciais com a utilização
do ensino híbrido - modalidade que utiliza as formas presencial e remota. As atividades
presenciais contarão com o uso de ferramentas tecnológicas, possibilitando a
necessária segurança para o revezamento de alunos, que participarão ora em formato
presencial, ora em formato remoto, constituindo, assim, uma opção que viabiliza a
aplicabilidade das medidas de distanciamento social e, por conseguinte, contato com
menor quantitativo de pessoas.
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Em atendimento ao Decreto nº 4169 autorizando o retorno gradual das atividades
presenciais nas instituições privadas de ensino de Montes Claros, a instituição criou
a Comissão de Prevenção da COVID-19 do Centro Universitário FUNORTE, que
elaborou o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais no
Contexto da Pandemia da Covid-19 .Seguem abaixo as diretrizes necessárias para
um retorno seguro, responsável, eﬁciente, e que respeitam os protocolos sanitários.

ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO
Planejar ﬂuxo de entrada e saída de funcionários e alunos na instituição.
Disponibilizar dispensadores de álcool 70% pelos ambientes da unidade.
Colocar tapetes sanitizantes nas entradas.
Dispor cartazes informativos nos quadros de avisos da unidade.
Iamgem: https://www.freepik.com/free-photo/doctor-hold-antiseptic-maskshis-hand_7368670.htm#page=1&query=covid%2019&position=4

Promover educação contínua da higienização correta das mãos, uso de
máscaras e higiene respiratória.
Organização de sala ou área para isolar pessoas que apresentem sintomas
até que possam voltar para casa, este espaço será chamado “Espaço Saúde”.
Ter um colaborador (ou o próprio gestor da unidade) de ponto de contato
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na unidade para sinalizar sintomas gripais e/ou COVID-19 à Comissão de
Prevenção da COVID-19.
Evitar o uso de ventilador e ar condicionado. Caso o ar condicionado seja
a única opção de ventilação, instalar e manter ﬁltros e dutos limpos, além de
realizar a manutenção e limpeza semanal do sistema de ar condicionado por
meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle).
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Manter abertas as portas de áreas com maior circulação, de modo a evitar
o uso das maçanetas.
Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para
a realização de reuniões e eventos à distância.
Iamgem: https://www.freepik.com/free-photo/social-distance-concept-outdoor_
11382518.htm#page=55&query=covid&position=17

Priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo ou online).
Para o atendimento presencial, respeitar o distanciamento recomendado no atendimento
ao público e, em caso de onda vermelha e amarela, será obrigatório o agendamento prévio.

Aﬁxar em todos os sanitários cartazes informativos sobre a forma correta de higienização
das mãos.
Garantir reposição de sabonete líquido e papel toalha em todos os sanitários, bem
como lixeira de acionamento por pedal ou aberta de modo que não haja contato manual.
Escalonar o uso da copa/refeitório pelos colaboradores, respeitando o distanciamento
mínimo recomendado a ﬁm de evitar aglomerações.

No caso de cantina terceirizada dentro das unidades:
Deve-se realizar a higienização da bancada de distribuição, de mesas e cadeiras, com
água e detergente e saneante à base de cloro, antes de receber os alimentos e após
consumo. Sendo obrigatória a adoção de boas práticas na manipulação e preparo dos
alimentos.
Dar preferência à utilização de talheres, pratos e copos descartáveis e, na impossibilidade,
realizar a limpeza dos pratos e talheres como água e sabão, e posterior desinfecção com
álcool a 70%.
Cumprir rigorosamente os protocolos de limpeza e desinfecção deﬁnidas para superfícies,
equipamentos e utensílios que entram em contato direto com o alimento devem ser
higienizados.
É obrigatória a utilização de toucas pelos funcionários, além das máscaras, para
atividades que envolvam a preparação e entrega de alimentos.
Respeitar as regras de distanciamento mínimo para organização de ﬁlas, de estações
de trabalho, de carteiras escolares ou equipamentos em uso, entre acadêmicos e
professores.
Indicar distanciamento linear mínimo de 1,5m com marcação no piso.
Para o funcionamento da biblioteca, deverão ser tomados alguns cuidados extras, como:

Separar uma estante para receber o material (livro) devolvido pelo usuário,
acomodando-o adequadamente.
Reservar o material devolvido por pelo menos 24 horas, antes de retorná-lo para o
acervo ou de liberá-lo para novo empréstimo.
Higienizar o material após esse período, liberando-o, assim, para novo empréstimo.
Cada mesa de estudo terá apenas 4 cadeiras.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA UNIDADE
Todas as atividades de limpeza e desinfecção de superfícies e ambientes devem estar
descritas em Procedimento Operacional Padrão (POP) e seguidas por todos os
funcionários, previamente treinados para sua execução, através de rotinas ﬁrmes e
permanentes a cada mudança de turno. Observando as seguintes diretrizes devem
ser observadas:

Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento
e, no mínimo, a cada três horas.
Higienizar dispensadores de água com álcool a 70%, a cada 2 horas, ou quando
necessário. O dispositivo dispensador de água dos bebedouros que exigem aproximação
da boca deve ser lacrado, permitindo-se apenas o dispensador para copos e garrafas
de uso individual, evitando que estes entrem em contato direto com o dispositivo.
Recomendar que cada acadêmico, professor e funcionário traga seu copo ou garrafa
de casa e que haja sinalização (cartazes e marcação no chão) para se evitar
aglomeração próximo ao bebedouro.
Realizar a limpeza de todos os ambientes (áreas comuns, refeitórios, salas e outros)
com solução desinfetante regularmente, utilizando-se produtos à base de cloro, como
o hipoclorito de sódio a 1%, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante de uso geral,
desde que seja regularizado junto à ANVISA.

Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas,
cadeiras, teclados, computadores, copiadoras, telefones e todas as superfícies
metálicas constantemente com solução alcoólica líquida a 70%.
Esvaziar as lixeiras nas salas de aula, nos banheiros e demais espaços, antes de
serem completamente cheias, e pelo menos três vezes por dia.

AÇÕES PARA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS
Haverá retorno gradual das aulas teóricas adotando o sistema de rodízios de dias,
horários, períodos, disciplinas e grupo de alunos, respeitando o limite de 35% da
capacidade do espaço físico de cada sala de aula. A deﬁnição do revezamento das
turmas será de responsabilidade da coordenação de curso.
Capacitar os colaboradores da unidade a respeito das medidas de prevenção e
controle da COVID-19.
Determinar um colaborador para a supervisão dos ambientes compartilhados,
evitando aglomerações e garantindo a disponibilidade de álcool em gel a 70% e o
responsável pelo acolhimento, encaminhamento ao serviço de saúde municipal e
acompanhamento do quadro sintomático.
Para atividades nos laboratório de ensino utilizar, obrigatoriamente, máscara e face
shield cobrindo todo o rosto, sem uso de adornos, manter a distância recomendada,
evitar manusear celulares e bolsas, manter o ambiente ventilado, realizar desinfecção
de equipamentos e superfícies com quaternário de amônio ou álcool 70%antes e
após o uso, conforme indicação dos protocolos da ANVISA.
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PROTOCOLO DE CHEGADA NA UNIDADE DE ENSINO

PROTOCOLO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

Toda comunidade acadêmica deve:

Utilizar normas de etiqueta respiratória, evitando tocar olhos, nariz ou boca
após tossir ou espirrar e após contato com superfícies, salientando a imediata
higienização das mãos quando qualquer um destes eventos ocorrerem.
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Assegurar que a máscara esteja em condições de uso (limpa, seca e
sem rasgos).
Realizar adequada higienização das mãos com água e sabonete ou
com preparação alcoólica com 70%, antes e após a colocação da
máscara.
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IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS NA UNIDADE

FLUXOGRAMA DE REFERENCIAMENTO SÍNDROME GRIPAL
ACADÊMICOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE SOEBRAS

AÇÕES ESPECÍFICAS PARA COLABORADORES
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

São consideradas condições de risco para COVID-19:
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