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Desde março de 2020, após a Organização Mundial da Saúde decretar o quadro de 
Pandemia com o avanço dos casos em todo mundo da Sars-Cov-2 (COVID-19), o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) tem elaborado medidas que 
protejam sua comunidade contra os efeitos sanitários e acadêmicos decorrente da 
doença. Nesse sentido, entre março de 2020 e setembro de 2021, o IFBA permaneceu 
com suas atividades administrativas e acadêmicas na modalidade não presencial, o 
que, sem dúvidas, contribuiu para tranquilizar servidores(as) e discentes, bem como 
preservar vidas.

Em 2021, diante do avanço da vacinação no país, o IFBA empreendeu de forma 
transparente, participativa e democrática o debate a respeito do Plano de Retomada 
Gradual das Atividades Presenciais para suas unidades. Assim, atravessada por 
audiências e consultas públicas, a gestão e o Conselho Superior se debruçaram sobre 
uma proposta de reativação do trabalho presencial de forma gradativa e segura, 
amparada em critérios administrativos, epidemiológicos, imunológicos e de condições 
estruturais, cujo resultado foi a Resolução n. 28/2021/CONSUP/IFBA.

Neste ínterim, o Comitê Central de Combate e Prevenção à COVID-19 teve papel 
decisivo no assessoramento da formulação das mais importantes decisões institucionais 
durante a Pandemia, quer no contexto de implementação das Atividades Educacionais 
Não Presenciais Emergenciais (AENPE), quer na reorganização das atividades presenciais. 
Um comitê com representatividade dos comitês locais dos 22 campi, Reitoria e Polo 
de Inovação, composto por docentes, técnicos(as) administrativos(as) em Educação, 
estudantes e pais/responsáveis.

Doravante, o Comitê Central da Covid-19 no âmbito do IFBA vem apresentar os 
Protocolos de Biossegurança que assistirão as medidas de retomada das atividades 
presenciais em suas 24 unidades. Este documento será um guia institucional para 
amparar as ações no retorno das aulas e do trabalho presencial, instruído a partir de 
Notas Técnicas de agências de pesquisa epidemiológicas, protocolos de biossegurança 
elaborados pelo CONIF e pelo Ministério da Educação, assim como pela Guia 
Epidemiológico do Ministério da Saúde. Nesse sentido, o objetivo deste documento é 
assessorar o planejamento e a execução do Plano de Retomada Gradual das Atividades 
Presenciais no âmbito do IFBA.

Vale considerar que o Protocolo de Biossegurança do IFBA é uma orientação 
geral, que tem por características diretrizes flexíveis e compatíveis com a pluralidade 
das comunidades acadêmicas e dos territórios espalhados nas diferentes regiões 
da Bahia. Nestes termos, este Protocolo buscou prever as especificidades de cada 
câmpus e reitoria, contudo, deverá ser sempre que possível ajustados com medidas 
complementares produzidas em articulação com os Comitês Locais.

APRESENTAÇÃO
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Este documento estará dividido nas seguintes partes:
1. Orientações Gerais de Saúde - Medidas de Prevenção e Controle.

a. Distanciamento Físico;
b. Higienização e Cuidados Pessoais;
c. Uso de Máscaras;
d. Comprovação vacinal;
e. Limpeza e desinfecção de ambientes;

	 2.	Investigação	e	isolamento	de	casos	suspeitos	e	confirmados,	e	de	con-
tactantes de COVID-19.

a. Investigação de casos de COVID-19;
b. Definições operacionais:

I. Contactantes;
II. Casos confirmados;

	 3.	Orientações	específicas	para	afastamento	de	casos	suspeitos	e	confir-
mados:

a. Dos(as) servidores(as) suspeitos(as) e confirmados(as);
b. Dos(as) servidores(as) contactantes;
c. Dos Colaboradores Terceirizados Suspeitos, Confirmados e Contactantes;
d. Dos Discentes Suspeitos ou Confirmados;
e. Dos Discentes Contactantes;
f. Protocolos para Suspensão de Aulas Presenciais na Identificação de Casos Confirmados 
entre Discentes;

 4. Orientações de biossegurança gerais para estudantes, servidores(as), 
terceirizados(as) e visitantes.

 5. Orientações de biossegurança para organização dos espaços direcio-
nada aos comitês locais.

 6. Orientações de biossegurança para organização dos espaços direcio-
nada aos comitês locais.

a. Salas e Laboratórios;
b. Refeitórios;
c. Biblioteca;
d. Auditório;
e. Ginásio;
f. Carro oficial;
g. Banheiros.
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Considerando que os campi e unidades do IFBA já avançaram para a fase 3 ou 4 
do Plano de Retomada Gradual de Atividades Presenciais, espera-se que este protocolo 
de biossegurança venha colaborar com o enfrentamento da COVID-19 neste cenário 
reabertura dos espaços institucionais, reforçando a segurança sanitária, emocional e 
acadêmica de nossa Instituição. Por sua vez, este protocolo não pretende invalidar outros 
elaborados pelos campi. Ao contrário, a intenção é que as diretrizes aqui estabelecidas 
sejam ponto de partida para que os Comitês Locais de Prevenção e Combate a COVID-19 
se debrucem e deliberem soluções no enfrentamento da Pandemia. O interesse é que 
venha a complementar medidas que mitiguem os desafios e as dificuldades com a 
doença neste estágio da doença. Além disso, sempre que necessário, também será um 
documento a ser revisado a qualquer tempo, dada a dinâmica da Pandemia de COVID-19 
e as pesquisas científicas em constante elaboração e produção.

Nestes termos, esperamos que o Protocolo de Biossegurança cumpra seu papel de 
conduzir a Comunidade Acadêmica do IFBA para a retomada das atividades presenciais 
com segurança, renovando nossos compromissos institucionais e congregando o 
reencontro com nossos servidores(as), estudantes e a sociedade baiana em geral.
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1. ORIENTAÇÕES GERAIS DE SAÚDE  
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE NO IFBA

As medidas de prevenção e controle da infecção pelo SARS-CoV-2 incluem as ações 
não farmacológicas, como distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização 
das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de ambientes, isolamento de casos 
suspeitos e confirmados, assim como a quarentena dos seus contatos. Além destas 
medidas, ressalta-se também a importância da vacinação contra a covid-19. 

Salienta-se que as evidências científicas demonstram um baixo risco de transmissão 
de COVID-19 por superfícies (transmissão por contato) e enfatizam a transmissão aérea 
por aerossóis e gotículas. Além disso, a transmissão é complexa e envolve pessoas 
assintomáticas e pré-sintomáticas, com maior ocorrência em ambientes fechados e mal 
ventilados. 

Todas as medidas de prevenção e controle devem ser realizadas de forma conjunta, 
com o objetivo de controlar a transmissão do SARS-CoV-2, possibilitando a retomada 
gradual e segura das atividades desenvolvidas pelo IFBA e o retorno seguro do convívio 
social.

DISTANCIAMENTO FÍSICO

1. Garantir, quando possível, uma boa ventilação natural em ambientes internos, 
abrindo portas e janelas;

2. Marcar o distanciamento mínimo de 1,0 metro, em todos os locais nos quais 
costumam ocorrer filas e ajuntamento de pessoas, reduzindo a chance da infecção por 
gotículas de pessoas infectadas; 

3. Recomendar a disposição do mobiliário de postos de trabalho e as carteiras 
escolares com no mínimo 1,0 metro de distância entre os usuários; 

4. Redistribuir os turnos de trabalho ou refeição em espaços coletivos para 
servidores(as) e colaboradores terceirizados;

5. Emplementar regime de escala e trabalho remoto, quando necessário;

6. Evitar locais com muitas pessoas e fechados, sem a absoluta necessidade;

7. Priorizar o uso de escadas, destinando elevadores para as pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida;
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8. Quando necessário, escalonar os horários de intervalo entre as turmas, mantendo 
o distanciamento e segurança entre os/as discentes, com fluxo a ser definido pela Gestão 
de Ensino;

9. Realizar lanches em ambientes abertos e ventilados, em locais estabelecidos pelo 
Comitê Local, sendo proibido o consumo em sala de aula e/ou laboratórios;

1
0. Não participar de aglomerações, em nenhuma hipótese, no momento da 

alimentação.

HIGIENIZAÇÃO E CUIDADOS PESSOAIS 

1. Incentivar a lavagem das mãos logo na chegada ao instituto e nos horários de 
intervalo;

2. Realizar a lavagem das mãos preferencialmente com água e sabão, pelo tempo 
mínimo de 40 segundos, secando em seguida com toalhas de papel descartáveis;

3. Proceder com a higienização com álcool em gel 70º INPM, quando não for possível 
a lavagem com água e sabão ou na ausência de sujidades visíveis;

4. Higienizar as mãos antes e após o contato com alimentos, depois do uso das 
instalações sanitárias e do contato com superfícies em locais públicos; 

5. Usar copos ou garrafas individuais para o consumo de água, evitando o contato 
direto da boca com as torneiras dos bebedouros;

6. Evitar tocar olhos, nariz e boca, principalmente se as mãos não estiverem 
higienizadas;

7. Não compartilhar, em nenhuma hipótese, materiais escolares, de escritório ou 
afins e também objetos de uso pessoal;

8. Higienizar com frequência aparelho celular;

9. Higienizar as mãos antes e depois do uso compartilhado de equipamentos em 
aulas práticas;
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10. Cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com o antebraço, e nunca com as 
mãos ao tossir ou espirrar, se não estiver de máscara (por exemplo, no momento da 
alimentação). Descartar adequadamente o lenço utilizado; 

11. Em nenhuma hipótese, retirar a máscara para tossir ou espirrar;

12. Manter uma distância mínima de cerca de 1,0 metro de qualquer pessoa tossindo 
ou espirrando; 

13. Evitar abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável 
sem contato físico;

14. Evitar aglomerações, principalmente em espaços fechados e manter os 
ambientes limpos e bem ventilados.

 

USO DE MÁSCARAS

1. Condicionar o acesso e permanência no campus/reitoria ao uso obrigatório e 
contínuo de máscaras cobrindo nariz e boca; 

2. Priorizar o uso adequado de máscaras, preferencialmente, do tipo PFF2. Quando 
não for possível, liberar o uso de máscaras cirúrgicas ou de tecido desde que bem 
ajustadas ao rosto; 

3. Trocar a máscara cirúrgica ou de tecido a cada 3 horas ou antes, se estiver suja 
ou úmida. Essa troca deve acontecer em ambiente aberto e ventilado, individualmente e 
mantendo a distância de, no mínimo, 1.0 m de outras pessoas;

4. Trocar as máscaras PFF2 se apresentarem sujidade, umidade, dobras ou forem 
rasgadas ou quando perceber vedação ineficiente;

5. Pode-se reutilizar a máscara PFF2 desde que armazenada em local seco e arejado 
por no mínimo de 3 dias;

6. Não expor a PFF2 à luz direta do sol, lavagem ou aplicação de álcool à 70%;

7. Realizar a higienização das mãos com solução alcoólica 70% ou com água e sabão 
antes e depois da troca da máscara;
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8. Não colocar a máscara em volta do pescoço ou na testa, para evitar contaminação 
ou danos à capacidade de ajuste/filtragem;

9. Evitar tocar a parte frontal da máscara, ajustando-a confortavelmente pelas 
laterais do rosto;

10. Retirar a máscara somente para se alimentar ou tomar água, colocando-a 
imediatamente após as refeições/ingesta hídrica.

COMPROVAÇÃO VACINAL
 

1. Torna-se obrigatório a comprovação de vacinação contra a Covid-19, com vistas 
ao ingresso e circulação de pessoas nas dependências do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia.

2. A comprovação de vacinação exigida para servidores(as), profissionais 
terceirizados(as), estagiários(as), estudantes e público em geral nos termos da Resolução 
n. 48/2022/CONSUP/IFBA ou legislação equivalente, corresponderá ao esquema vacinal 
completo de acordo com calendário do Plano Nacional de Imunizações.

3. Excepcionalmente, será aceita a entrada de pessoas que tenham iniciado o esquema 
vacinal e esteja aguardando o período para a segunda dose contra a Covid-19.

4. O ingresso de pessoas com contraindicação da vacina contra a Covid-19 dar-se-á 
somente mediante apresentação de atestado ou declaração médico ou técnico atualizado, 
justificando a contraindicação;

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

1. Realizar limpeza periódica em mobiliários e em locais com maior fluxo de pessoas;

2. Limpar as superfícies tocadas com frequência, com os produtos adequados a 
cada caso: maçanetas, interruptores de energia, telefones, corrimões, controles remotos, 
teclados de computador, mouse, entre outras; 

3. Deixar janelas e portas abertas em caso de ocorrências de casos em sala (aula u 
administrativa) e proceder com higienização padrão após 24 horas; 
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4. Limpar e desinfetar todos os materiais utilizados na limpeza e desinfecção dos 
ambientes a cada término da jornada de trabalho;

5. Manter bebedouros de uso direto fechados/lacrados;

6. Disponibilizar álcool 70% na entrada de cada unidade administrativa e de ensino 
(pavilhões de aula, salas de aula, laboratórios e departamentos).
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2. INVESTIGAÇÃO E ISOLAMENTO DE CASOS SUSPEITOS  
E CONFIRMADOS DE COVID-19 E QUARENTENA DE CONTATOS

INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE COVID-19

Após a identificação de um caso suspeito de covid-19, deve ser iniciada a investigação 
epidemiológica, o que inclui o levantamento de dados e a coleta de informações com o 
próprio caso e contatos, que pode ser realizada, preferencialmente, em formato remoto 
(por videoconferência ou contato telefônico).

Os indivíduos com sintomas compatíveis com a covid-19 devem ser orientados 
a procurar o serviço de saúde de referência do município para atendimento, utilizando 
máscara, praticando etiqueta respiratória, mantendo distanciamento social e seguindo as 
orientações de isolamento.

DEFINIÇÕES OPERACIONAIS

 I. CONTACTANTE
É o servidor, colaborador terceirizado e discente que esteve em contato próximo a 

um caso confirmado de covid-19 durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, 
entre 48 horas antes até os dez dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas (caso 
confirmado em sintomático) ou após a data da coleta do exame (caso confirmado em 
assintomático).

Para fins de vigilância, rastreamento, isolamento, monitoramento de contatos e 
quarentena, deve-se considerar o contato próximo a pessoa que:

• Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, 
com um caso confirmado sem ambos utilizarem máscara facial ou utilizarem de forma 
incorreta;

• Teve um contato físico direto (apertando as mãos) com um caso confirmado;
• É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de covid-19 

sem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com 
EPI danificado;

• Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, 
creche, alojamento, entre outros) de um caso confirmado.

OBSERVAÇÕES
Para efeito de avaliação de contato próximo, devem ser considerados também os 

ambientes laborais ou eventos sociais.
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 II. CASO CONFIRMADO DE COVID-19
Os servidores, os terceirizados e os estudantes terão casos confirmados definidos 

a partir dos critérios abaixo:
a) POR CRITÉRIO CLÍNICO
Caso de SG associado à anosmia (disfunção olfativa) ou ageusia (disfunção gustatória) 
aguda sem outra causa pregressa.
b) POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
Caso de SG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado para covid-19.
c) POR CRITÉRIO LABORATORIAL ATRAVÉS DE EXAMES RT-PCR OU ANTÍNGENO (IgM, IgA 
e/ou IgG)
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3. ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA AFASTAMENTO  
DOS SERVIDORES(AS) SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

 

1. Os(As) servidores(as) que apresentarem sintomas gripais deverão entrar em 
contato com a chefia imediata, não podendo comparecer ao ambiente de trabalho 
presencial e mantendo-se em trabalho remoto preventivamente por 10 (dez) dias. 

2. O(a) servidor(a) fica orientado a buscar atendimento médico para avaliação clínica-
diagnóstica e emissão de atestado médico, devendo abrir processo para afastamento 
para tratamento de saúde ou manutenção de trabalho remoto.

3. É facultado ao(à) servidor(a) com caso de COVID-19 confirmado apresentar 
atestado para licença médica ou proceder com a entrada compulsória no trabalho 
remoto pelos 10 (dez) dias de afastamento do trabalho presencial.

4. No caso de obtenção de atestado médico, o(a) servidor(a) poderá enviá-lo 
mediante Processo SEI, seguindo o fluxo estabelecido para Licença para Tratamento de 
Saúde, e comunicando à chefia imediata o pedido de afastamento.

5 O(A) Servidor(a) com caso suspeito será afastado(a) preventivamente por 10 dias, 
orientando que procure atendimento médico para proceder teste RT-PCR ou TR-Ag para 
confirmação do contágio por COVID-19.

6. O isolamento respiratório domiciliar poderá ser suspenso no 7º dia completo 
do início dos sintomas se estiver afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos há 
pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios, sem a necessidade de 
realizar teste RT-PCR ou TR-Ag.

7. Caso o indivíduo permaneça com sintomas respiratórios ou febre no 7º dia 
completo após o início dos sintomas, deve ser mantido o isolamento respiratório 
domiciliar até o 10º dia completo do início dos sintomas e só poderá suspendê-lo se 
estiver afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com 
remissão dos sintomas respiratórios.

8. O(A) servidor(a) com caso confirmado para COVID-19 deverá retornar ao trabalho 
presencial apenas ao fim do período de validade do atestado médico ou ao final de 10 
(dez) dias com a remissão dos sintomas respiratórios e sem febre nas últimas 24 horas 
sem uso de remédios antitérmicos.

9. Caso após ao final dos 10 (dez) dias, o(a) servidor(a) permanecer com sintomas 
respiratórios e com febre nas últimas 24 horas, deverá buscar reavaliação com testagem 
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para COVID-19 ou atestado médico para prorrogação do afastamento para tratamento 
de saúde ou da permanência em trabalho remoto. O retorno ao trabalho presencial 
seguirá o condicionado no item 8.

10. Os casos suspeitos e confirmados registrados nos campi deverão ser monitorados 
pelo Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da COVID-19. 

11. Fica resguardada toda e qualquer informação sigilosa em respeito ao código de 
ética do serviço público. 

DOS(AS) SERVDORES(AS) CONTACTANTES 

1. Os(As) servidores(as) contactantes de pessoas com casos confirmados deverão 
entrar em contato com a chefia imediata, não podendo comparecer ao ambiente de 
trabalho presencial e mantendo-se em trabalho remoto preventivamente por 10 (dez) 
dias, a contar da data do último contato.

2. O afastamento para trabalho remoto poderá ser reduzido para 7 dias se o 
indivíduo for testado(a) a partir do 5º dia do último contato e tiver resultado negativo e 
não apresentar sintomas no período.

3. Fica recomendado ao servidor contactante a realização de teste COVID-19 (RT-
PCR ou TR-Ag) durante o período de afastamento por 10 dias.

4. Os(As) servidores(as) da unidade do IFBA listados(as) como contactantes de casos 
confirmados de COVID-19 serão informados pelo Comitê Covid-19 Local, adotando-se os 
protocolos previstos neste documento e devendo-se ser resguardado o sigilo sobre a 
identidade do(s) caso(s) confirmado(s);

5. O serviço médico do campus (se disponível) realizará o monitoramento dos 
contatos e notificará o afastamento do servidor à chefia imediata;

6. Na inexistência do serviço médico no campus, o Comitê COVID-19 local ficará 
responsável pela notificação do afastamento do servidor à chefia imediata; 

7. O(A) servidor(a) contactante deverá cumprir o afastamento de 10 dias em 
atividade laboral remota e poderá retornar às atividades laborais presenciais desde que 
assintomáticos nas últimas 24h do 10º dia de afastamento;
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8. Caso o(a) servidor(a) contactante evolua com sintomas durante o período de 
afastamento, deverá ser direcionado de acordo com o tópico “Dos(as) servidores(as) 
Suspeitos ou Confirmados”, adotando novos prazos de afastamento.

DOS(DAS) COLABORADORES TERCEIRIZADOS(AS)  
SUSPEITOS(AS), CONFIRMADOS(AS) E CONTACTANTES

1. Os(As) colaboradores(as) terceirizados(as) que apresentarem sintomas gripais 
deverão comunicar imediatamente à empresa, ao fiscal de contrato relacionado, não 
devendo comparecer ao ambiente de trabalho; 

2. Após constatação do quadro sintomático, o(a) colaborador(a) terceirizado(a) 
deverá procurar o serviço de saúde do município para avaliação médica e emissão de 
atestado, em um prazo de 72 horas após o início dos sintomas; 

3. O serviço de enfermagem do campus (se disponível) realizará o rastreamento 
de contatos. Na ausência deste, caberá ao Comitê Local COVID-19 proceder com o 
rastreamento. 

4. O afastamento de colaboradores(as) terceirizados(as) contactantes ficará sob 
orientação da empresa contratada e gestor(a) de contrato.

5. Fica resguardada toda e qualquer informação sigilosa em respeito ao código de 
ética do serviço público.

 

DOS DISCENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS 

 1. Os(As) discentes que apresentarem sintomas gripais deverão entrar em contato 
com o serviço de saúde do campus (quando disponível), ou na ausência deste, deverão 
entrar em contato com o Comitê COVID-19 Local; não podendo comparecer às aulas 
presenciais.  

 
2. Os(As) discentes que estiverem sintomáticos serão afastados(as) das atividades 

presenciais por 10 (dez) dias após o início dos sintomas.
 
3. O afastamento dos(as) discentes suspeitos(as) e/ou contaminados(as) das 

atividades acadêmicas presenciais poderá ser reduzido para 7 dias se o indivíduo for 
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testado(a) a partir do 5º dia do último contato e tiver resultado negativo e não apresentar 
sintomas no período.

4. Após estabelecido o prazo de afastamento, o(a) discente deverá entrar em contato 
com a Coordenação de Registro Escolares (CORES) para dar entrada no processo de 
Exercício Domiciliar.

5. O serviço de enfermagem do campus (se disponível) realizará o monitoramento 
de casos, notificará o afastamento do(a) discente à CORES e fará o rastreamento de 
contatos.

6. O discente poderá procurar o serviço médico do campus (se disponível) para 
análise clínica-diagnóstica e emissão de atestado, caso não tenha condições de realizar 
as atividades domiciliares e ter as faltas justificadas.

7. Caso o campus não tenha serviço médico disponível, para obtenção do atestado, 
o(a) discente deverá procurar a rede de saúde do município.

8. Se possível, o serviço de saúde do campus (se disponível) deverá fazer uma 
reavaliação do caso para liberar o retorno do(a) discente às atividades presenciais; 

9. Na inexistência do serviço de saúde no campus, e ausência de atestado médico, 
o Comitê COVID-19 Local ficará responsável pela notificação do afastamento do discente 
à CORES e pelo rastreamento de contatos.

10. Fica resguardada toda e qualquer informação sigilosa em respeito ao código de 
ética do serviço público. 

DOS DISCENTES CONTACTANTES

1. Os(As) discentes contactantes de casos confirmados de Covid-19 deverão entrar 
em contato com o serviço de saúde do campus (quando disponível), ou na ausência 
deste, com o Comitê COVID-19 Local; não podendo comparecer às aulas presenciais;

2. Os(As) discentes listados(as) como contactantes de casos confirmados de covid-19 
serão atendidos(as) pelo serviço de saúde (quando disponível), e na ausência deste, pelo 
Comitê Covid-19 Local, devendo ser resguardado o sigilo sobre a identidade do caso 
confirmado;
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3. Os(As) contactantes de caso confirmado de covid-19 serão afastados(as) das 
atividades presenciais pelo período de 10 dias contados a partir da data do último 
contato;

4. O afastamento dos discentes contactantes das atividades acadêmicas presenciais 
poderá ser reduzido para 7 dias se o indivíduo for testado(a) a partir do 5º dia do último 
contato e tiver resultado negativo e não apresentar sintomas no período.

5. Após estabelecido o prazo de afastamento, o(a) discente deverá entrar em contato 
com a Coordenação de Registro Escolares (CORES) para dar entrada no processo de 
Assistência Pedagógica Domiciliar (APD);

6. O serviço de enfermagem do campus (se disponível) realizará o monitoramento 
dos contatos e notificará o afastamento do discente à CORES;

7. Na inexistência do serviço de saúde no campus, o Comitê COVID-19 Local ficará 
responsável pela notificação do afastamento do(a) discente à CORES;

8. O(A) discente poderá retornar às atividades presenciais desde que assintomático 
nas últimas 24h do 10º dia de afastamento;

9. Caso o(a) discente contactante evolua com sintomas durante o período de 
afastamento, deverá ser tratado de acordo com o tópico “Dos(Das) Discentes Suspeitos 
ou Confirmados”, adotando novos prazos de afastamento.

PROTOCOLOS PARA SUSPENSÃO DE AULAS PRESENCIAIS NA 
IDENTIFICAÇÃO DE CASOS CONFIRMADOS ENTRE DISCENTES

1) Em relação à manutenção ou à suspensão das aulas presenciais de uma turma, 
somente deverá ocorrer a suspensão se houver a confirmação de 3 casos ou mais ou que 
esteja havendo um surto local identificado, conforme análise e parecer do Comitê Local.

2) Conforme decisão do Comitê Local de Prevenção e Combate a COVID-19, a 
suspensão das aulas presenciais das turmas deverá ocorrer por um período mínimo de 
7 dias e máximo de 10 dias.

3) A suspensão das atividades presenciais nos campi só ocorrerá a partir da 
recomendação expressa das autoridades sanitárias locais (Vigilância Sanitária ou 
Secretaria Municipal de Saúde), devendo-se ser aplicada em último caso.
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4. ORIENTAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA GERAIS PARA  
ESTUDANTES, SERVIDORES(AS), TERCEIRIZADOS E VISITANTES. 

Esta são as medidas gerais para todas as unidades do IFBA independente da fase 
do plano de retorno e visa a atenção e cuidados com a saúde de todos: As diversas 
estratégias sobre isolamento e quarentena encontradas na literatura científica atual, em 
diferentes países e mesmo entre regiões de um mesmo país, vão das mais conservadoras 
até as mais tolerantes. Entre todas elas há em comum a certeza de que os lugares ideais 
para crianças e adolescentes estarem – de forma presencial e pelo maior tempo possível 
– são as creches, escolas e universidades.

1. Não comparecer às Unidades do IFBA com sintomas gripais. 
a. O Ministério da Saúde define como caso suspeito de síndrome gripal, todo indivíduo com 
quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: 
febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios 
olfativos ou distúrbios gustativos.

2. Usar máscara em todos os espaços.
a. As máscaras devem cobrir totalmente o nariz e a boca;
b. Troque a máscara de tecido a cada 3h e a descartável a cada 4h ou quando estiver úmida, 
suja ou danificada;
c. As máscaras utilizáveis devem preferencialmente ser de: tecido camada dupla ou tripla 
camadas, cirúrgica tripla camada, N95 ou PFF2 ou PFF3.
d. Poderá ser fornecido aos(às) servidores(as), preferencialmente aos da área de saúde, o 
protetor facial. 

3. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1 metro, sempre que possível.
a. Deve-se manter o distanciamento mínimo nas salas de aula, estações de trabalho, filas de 
atendimento e espaços sociais.
b. Respeitar as sinalizações de distanciamento. 

4. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, nem materiais 
didáticos, celulares, notebook dentre outros. 

5. Praticar etiqueta respiratória nos casos de tosse e espirros: 
a. Cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, nos casos de tosse e 
espirros.

6. Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou 
higienizar com álcool em gel 70%;

7. Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços;
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8. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do 
ambiente;

a. Apenas será permitido o uso do ar-condicionado em ambientes que ocorra a necessidade 
de manutenção de uma baixa temperatura, de acordo com avaliação do comitê local.
b. Salas que não possuam ventilação, apenas possuam uma porta de entrada e saída, poderá 
ter o uso de ar-condicionado liberado, de acordo com a avaliação do comitê local, esgotadas 
as possibilidades de utilização de outros espaços.

9. Tomar cuidados adicionais em espaço de alimentação como refeitório, lanchonetes 
e cantinas

a. Mantenha distanciamento mínimo de 1,0 metro nesses espaços;
b. Apenas retirar a máscara durante as refeições, colocando-a logo após sua finalização.
c. Permaneça no ambiente o menor tempo possível, evite conversas.
d. Evite compartilhar objetos de uso pessoal;
e. Higienize as mãos com água e sabão antes de se posicionar na fila, se houve, respeitando o 
distanciamento.

10. Respeitar a capacidade de banheiros estabelecida por cada Comitê Local.
a. Mantenha o distanciamento social de 1,0 metro na utilização de pias e lavatórios.

11. Utilizar garrafa ou copos individuais para consumo de água nos Bebedouros.
a. Lavar as mãos antes de utilizar os bebedouros.
b. Evitar o consumo diretamente da torneira.
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5. ORIENTAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA PARA ORGANIZAÇÃO  
DOS ESPAÇOS DIRECIONADA AOS COMITÊS LOCAIS.

Na sequência de ações para enfrentamento da pandemia da Covid-19 na retomada 
das atividades presenciais do Instituto, seguem as medidas que perpassam pela 
adoção de adaptações de infraestrutura, dos fluxos de funcionamento dos espaços e 
recomendações para convivência saudável e segura no contexto da pandemia. 

1. Exigir o comprovante vacinal para acesso às Unidades, conforme Resolução nº 
48/2022/CONSUP/IFBA ou legislação equivalente.

a. Realizar campanha positiva de vacinação nas escolas – a importância da vacinação de 
adultos, crianças e adolescentes para redução do risco de doenças graves, hospitalizações e 
óbitos e redução do risco de infecção e transmissão do vírus;

2. Realizar demarcação dos espaços. 
a. Sempre que possível demarcar os espaços das carteiras escolares (1 metro medido do 
centro ao centro), filas de atendimento ao público (GRA, CORES, etc), filas de restaurantes, 
refeitórios, cantina e similares.

3. Definir número de alunos(as) a ser distribuído em cada sala de aula, respeitando-
se o distanciamento mínimo de 1 metro, sempre que possível;

4. Realizar adequação de soluções de ventilação e melhoria da qualidade do ar;
a. Visualizar solução para a manutenção das janelas e portas abertas.

5. Estabelecer tempo máximo de refeições.
a. Com o apoio dos servidores(as) da área de nutrição verificar tempo mínimo de refeição para 
que ocorra a otimização dos espaços de refeitório e distribuição de alimentos.
b. Se possível, elaborar turnos de distribuição de alimentos para evitar aglomerações ou 
disponibilizar outros espaços para a realização das refeições.

6. Disponibilizar dispenser com álcool em gel 70% nas entradas e nos corredores 
de acesso aos diferentes ambientes dos campi visando a higienização das mãos.

7. Disponibilizar lavatórios em locais específicos das unidades.
a. Preferencialmente instalar novos lavatórios próximos aos refeitórios, cantinas e similares, 
corredores e bebedouros, visando a higienização das mãos antes da entrada nos espaços de 
alimentação ou consumo de água, além de diminuir aglomeração nos banheiros.

8. Estabelecer sinalizações informativas pelas unidades.
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a. Colocar cartazes e faixas informativas sobre o uso correto da máscara, distanciamento, 
protocolo de lavagem de mãos, número máximo de pessoas permitidas e demais informações, 
que sejam consideradas pertinentes pelo comitê local, distribuídas pela unidade.

9. Estabelecer protocolo de limpeza dos ambientes.
a. As equipes de limpeza devem ser acionadas para realizar a higienização dos ambientes no 
mínimo 1x ao dia, se possível, preferencialmente nas mudanças de turno.

10. Restringir ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar nas 
unidades. 

11. Realizar a distribuição dos EPI’s adquiridos.
a. Deve ser realizada uma ficha de distribuição de EPI,’ onde serão descritos os itens entregues 
aos servidores(as) e alunos, e estes assinam o seu recebimento;
b. Orientar que o gestor e/ou o fiscal de contrato das empresas terceirizadas fiscalize o 
cumprimento da distribuição de EPI entre os(as) funcionários(as) terceirizados(as).

 

Na sequência das recomendações, sob análise e parecer dos Comitês Locais de 
Prevenção e Combate a COVID-19, ficam estabelecidas as diretrizes específicas para os 
seguintes ambientes:

SALAS E LABORATÓRIOS

1. Afixar nas salas e laboratórios placas/cartazes de sensibilização/conscientização 
acerca da higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%; 
sobre o uso contínuo das máscaras cobrindo o nariz e a boca em todos os ambientes e 
sobre etiqueta respiratória. 

2. Recomendar a demarcação e reorganização das salas/laboratórios, observando 
o distanciamento de 1 metro (1m). 

3. Afixar aviso acerca da obrigatoriedade de distanciamento. Essa medida deve 
ser observada por todos, salvo nos casos de pessoas com deficiência/dificuldade de 
mobilidade que dependam de acompanhamento/auxílio.

4. Adotar medidas para assegurar o uso obrigatório de máscaras nas salas e 
laboratórios. Nos espaços/atividades indicados pelo Comitê Local, ficará recomendado 
também o uso de óculos de proteção/ protetores faciais 
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5. Manter sempre janelas e/ou portas abertas, a fim de promover a ventilação do 
ambiente. Em casos de ambientes que possuam apenas uma porta de entrada e saída, 
manter contato com o Comitê Local para avaliação da viabilidade de utilização do espaço.

6. Adotar medidas para a limpeza das superfícies e objetos do laboratório antes da 
utilização dos mesmos com álcool 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela 
Anvisa, para higienização de superfícies.

7. Disponibilizar estrutura adequada para a higienização das mãos, incluindo 
lavatório, água, sabão líquido e/ou álcool em gel 70%, toalha de papel descartável e 
lixeira de acionamento não manual nos laboratórios e dispenseres ou totens de álcool 
em gel 70%, próximo a salas de aulas e administrativas.

8. Afixar de forma visível o número máximo permitido de pessoas na sala/laboratório, 
possibilitando o monitoramento contínuo por todos os presentes.

REFEITÓRIO
 

1. Disponibilizar estrutura adequada para a higienização das mãos, preferencialmente 
na entrada refeitórios, cantinas e similares, com álcool em gel a 70%.

2. Preferencialmente instalar novos lavatórios próximos aos refeitórios, cantinas e 
similares, corredores e bebedouros, visando a higienização das mãos antes da entrada 
nos espaços de alimentação ou consumo de água, além de diminuir aglomeração nos 
banheiros.

3. Caso possível, evitar o autosserviço ou, quando este não puder ser evitado, 
devem ser implementadas medidas de controle, tais como: higienização das mãos 
antes e depois de se servir; disponibilização de luva descartável; higienização ou troca 
frequentes de utensílios de cozinha de uso compartilhado, como conchas, pegadores 
e colheres; instalação de protetor sobre as estruturas de autosserviço; e utilização de 
máscaras e orientações para evitar conversas durante o serviço.

4. A equipe responsável pela limpeza de refeitórios e restaurantes alocados dentro 
do Instituto deve realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das mesas, 
bancadas e cadeiras. 

5. O setor responsável pela administração do refeitório ou restaurante alocado 
dentro do Instituto deve promover nesses espaços, se possível, o distanciamento mínimo 
de 1m entre as pessoas na fila e nas mesas. 
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6. O setor responsável pela administração do refeitório ou restaurante deve orientar, 
por meio de placas e comunicação verbal para o cumprimento das recomendações 
de uso por tempo integral da máscara (exceto no momento de se alimentar), etiqueta 
respiratória e que sejam evitadas conversas e aglomerações na entrada, na saída e 
durante a utilização do espaço destinado para refeições.

7. Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado, deve ser 
utilizada barreira física sobre as mesas que tenham altura de, no mínimo, um metro e 
cinquenta centímetros em relação ao solo.

8. Devem ser retirados os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos), saleiros 
e farinheiras, bem como os porta-guardanapos, de uso compartilhado, entre outros.

9. Deve ser entregue jogo de utensílios higienizados (talheres e guardanapo de 
papel, embalados individualmente). 

10. Considerando as diferentes realidades de cada campus/Unidade, deve-se 
distribuir, conforme a necessidade, os estudantes em diferentes horários nos locais de 
refeição para evitar aglomerações. 

11. Afixar de forma visível o número máximo permitido de pessoas no refeitório, 
possibilitando o monitoramento contínuo por todos os presentes.

12. Os responsáveis pelo serviço de alimentação devem seguir, no mínimo, as 
orientações das seguintes notas técnicas da Anvisa:

a) Nota técnica Nº 47/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: Uso de luvas e máscaras em 
estabelecimentos da área de alimentos no contexto do enfrentamento ao COVID-19 (BRASIL, 
2020a);
b) Nota técnica Nº 48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: Documento orientativo para 
produção segura de alimentos durante a pandemia de COVID-19 (BRASIL, 2020b);
c) Nota técnica Nº 49/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: Orientações para os serviços de 
alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia de COVID-19 (BRASIL, 
2020c).

OBS: Os responsáveis pelo serviço de alimentação deverão atentar para as atualizações 
dessas notas da Anvisa. A responsabilidade pela fiscalização do cumprimento dessas notas 
técnicas é dos profissionais de nutrição/técnico ou engenheiro de alimentos das Unidades 
do IFBA ou, não havendo profissional com essas especialidades, dos fiscais de contrato 
desse serviço.

BIBLIOTECA
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1. Limitar a quantidade de pessoas na biblioteca de forma a manter o distanciamento 
físico e evitar aglomerações.

2. Afixar de forma visível o número máximo permitido de pessoas na biblioteca, 
possibilitando o monitoramento contínuo por todos os presentes.

3. Caso haja serviços da Biblioteca que permitam atendimento com horário 
programado, disponibilizar mecanismos on-line ou por telefone para possibilitar o 
agendamento, evitando filas e aglomerações. Se possível, definir horários diferenciados 
para o atendimento preferencial e para pessoas dos grupos de risco.

4. Seguir as medidas gerais de proteção como o uso de máscara, distanciamento 
físico e higiene das mãos com álcool a 70% antes de adentrar o ambiente.

5. Manter ar-condicionado desligado e portas e janelas abertas. Na impossibilidade 
de manter ar-condicionado desligado, além de portas e janelas abertas, adotar medidas 
para aumentar ao máximo o número de troca de ar dos recintos, conforme avaliação e 
parecer do Comitê Local.

6. Higienizar com frequência superfícies e bancadas antes e após o uso com álcool 
a 70%.

7. Higienizar equipamentos eletrônicos após o uso com quaternário de amônia ou 
álcool isopropílico ou outro produto aprovado pela Anvisa que nas suas especificações 
de uso seja indicado para equipamentos eletrônicos.

8. Permitir apenas uma pessoa por mesa ao computador.

9. O recebimento de livros deve ser realizado em uma sala específica para este fim. 
O livro recebido não deve ser colocado no acervo, nem liberado para empréstimo nos 
próximos 3 dias corridos.

AUDITÓRIO

1. Manter distância mínima segura entre pessoas, mudando a disposição de 
mobiliário ou alternando assentos, demarcando lugares que precisarão ficar vazios, e 
considerando não somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento 
entre pessoas em diferentes fileiras. 
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2. Afixar de forma visível o número máximo permitido de pessoas no auditório, 
possibilitando o monitoramento contínuo por todos os presentes, atentando-se para a 
lotação máxima de 50% da capacidade.

3. Disponibilizar estrutura adequada para a higienização das mãos, preferencialmente 
na entrada do recinto, com álcool em gel a 70%.

 

GINÁSIO
 

1. Para a utilização de ginásios e quadras, deve-se dispor aos participantes, a  opção 
de agendamentos prévios de horários, preferencialmente por meio eletrônico.

2. O intervalo entre uma atividade e outra será de no mínimo 20 minutos, sendo que 
somente haverá permissão para ocupação da quadra quando todos os participantes da 
atividade anterior tiverem se ausentado do local.

3. Fica proibida a realização de eventos extras, competições, campeonatos e 
confraternizações em geral.

4. Não é permitido o uso de bebedouros coletivos com esguicho de água.

5. Não é permitido o compartilhamento de toalhas e itens de uso pessoal.

6. Afixar avisos para a obrigatoriedade de máscara por todos, incluindo os que 
estão em prática esportiva. 

7. Atentar para que não ocorra aglomerações na utilização de sanitários e vestiários.

8. Disponibilizar estrutura adequada para a higienização das mãos, tais como: 
lavatórios, dispenser ou totem com álcool em gel a 70%.

CARROS OFICIAIS 

 1. O percurso deverá ser realizado, preferencialmente, com as janelas abertas, 
proporcionando assim a ventilação natural. 

 2. Uso obrigatório de máscara por motorista e passageiros durante o percurso. 
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 3. O número máximo de ocupação para veículos pequenos (com capacidade para 
05 passageiros) deve ser de 4 pessoas (o motorista e 3 passageiros), proporcionando 
assim o distanciamento dentro do veículo. 

4. A utilização de veículo de maior porte deve respeitar a capacidade máxima de 
ocupação de 60% (incluindo o(s) motorista(s)), observando-se o distanciamento de 1m 
entre os passageiros.

 
5. Deve-se evitar conversas desnecessárias durante o percurso. 

6. A desinfecção no interior do veículo deve ser realizada regularmente, principalmente 
nas superfícies mais tocadas como volante e maçanetas, sobretudo, após cada viagem.

7. Deve haver disponível capa lavável ou plástica para uso, caso haja o transporte 
de um caso suspeito de COVID 19. 

8. Deve ser disponibilizado dentro dos veículos recipientes com álcool em gel a 70% 
para higienizar as mãos durante os deslocamentos.

9. Se houver manutenção dos veículos, realizar a limpeza com solução sanitizante.

BANHEIROS

1. Disponibilizar no interior de todos os banheiros das unidades: água, detergente 
e toalhas de papel; e, quando possível, nas entradas dos banheiros: álcool em gel a 70%, 
para a higienização das mãos.

2. Proibir o uso dos banheiros para a higienização dos recipientes que armazenam 
alimentos; 

3. Recomendar que seja sinalizada a lotação máxima permitida no banheiro, sendo 
dimensionada obedecendo o distanciamento de 1m por pessoa. Para tanto, aplicar 
guias físicos, tais como fitas adesivas no piso ou a fixação de cartazes nas paredes, para 
a orientação do distanciamento físico nos halls de entrada;

4. Orientar que a descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário 
fechada;



27

5. Os banheiros deverão ser limpos nas superfícies das bancadas, portas e 
maçanetas, torneiras, descargas e assentos sanitários várias vezes ao dia, no menor 
intervalo de tempo possível, sobretudo nos períodos de maior uso.

6. A gestão do campus/unidade deve, em conjunto com a empresa responsável 
pela prestação do serviço de limpeza, definir uma rotina de higienização dos banheiros 
de forma a garantir que essa limpeza ocorra de forma sistemática e no menor intervalo 
de tempo possível.
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