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APRESENTAÇÃO

Prezada comunidade interna do Campus Euclides da Cunha

Esta cartilha tem como objetivo apresentar as orientações

básicas de segurança sanitária na prevenção contra a Covid-19

no retorno das atividades presenciais acadêmicas e administrativas.

Para tanto, as informações do Plano de Contingência do IFBA 

e das legislações vigentes (nacional, estadual e municipal) foram

adequadas às condições específicas do Campus Euclides da Cunha,

buscando garantir um retorno mais saudável e seguro para os(as)

docentes, técnicos(as) administrativos(as), funcionários(os)

terceirizados(as) e estudantes.



COVID-19

DEFINIÇÃO

A covid -19 é uma doença causada pelo Novo Coronavírus

(SARS-CoV-2) que faz parte de uma família de vírus que causam

infecções respiratórias que variam de quadros assintomáticos a

graves, podendo levar à morte dos seres humanos.

PRINCIPAIS SINTOMAS

• Febre;

• Tosse seca;

• Cansaço;

• Perda de paladar ou olfato;

• Falta de apetite;

• Congestão nasal;

• Coriza;

• Conjuntivite;

• Dor de garganta;

• Dor de cabeça;

• Dores nos músculos ou juntas;

• Diferentes tipos de erupção cutânea;

• Náusea ou vômito;

• Calafrios ou tonturas;

• Diarréia.



TRANSMISSÃO

De acordo com o Ministério da Saúde, o Novo Coronavirus é

transmitido por contato, gotículas ou por aerossol.

A transmissão por contato ocorre através do contato direto com

uma pessoa infectada (por exemplo, durante um aperto de mão

seguido do toque nos olhos, nariz ou boca), ou com objetos e

superfícies contaminados.

A transmissão por gotículas ocorre através da exposição a gotículas

respiratórias expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada

quando ela tosse ou espirra, principalmente quando ela se encontra

a menos de 1 metro de distância da outra.

A transmissão por aerossol ocorre através de gotículas respiratórias

menores (aerossóis) contendo vírus e que podem permanecer

suspensas no ar, serem levadas por distâncias maiores que

1 metro e por períodos mais longos (geralmente horas).

PERÍODO DE INCUBAÇÃO

O período de incubação é estimado entre 1 a 14 dias, com

mediana de 5 a 6 dias.



PREVENÇÃO (orientação individual)

• Usar máscara, frequentemente, mesmo quando estiver

sozinho(a), exceto nos momentos de alimentação;

• Troque a máscara quando estiver suja ou úmida;

• Em caso de tosse e espirro utilize um lenço descartável ou

de tecido para cobrir o nariz e a boca. Caso não tenha, utilize

a parte interna do cotovelo para cobrir o rosto, flexionando o braço; 

• Lavar as mãos, frequentemente, com água e sabão;

• Higienizar as mãos com álcool 70; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como: caneta, lápis,

borracha, caderno, livro, régua, bolsa, copo, talheres, toalhas,

lenço, máscara e afins;

• Respeitar o distanciamento social, evitando aglomeração;

• Evitar cumprimentos através de aperto de mãos,

beijos ou abraços;

• Tomar todas as doses da vacina, inclusive de reforço,

contra a Covid-19.



ANTES DE SAIR DE CASA

• Higienizar os materiais de estudo e trabalho com álcool  70%;

• Verificar se apresenta algum sintoma ou se teve contato com

alguém que testou positivo para Covid-19 ou se está sintomático;

• Levar na bolsa máscaras reservas e garrafinha de água;

AO SAIR DE CASA

• Mantenha o distanciamento no caminho até o IFBA;

• Faça uso de álcool em gel 70% durante a viagem;

• Faça o uso obrigatório de máscara.

AO CHEGAR NO IFBA

• Apresente a carteira de vacinação ou certidão caso não tenha

enviado para o setor responsável;

• Mantenha o distanciamento ao cumprimentar o(a) colega(a);

• Evite aglomeração na entrada do Campus;

• Faça uso obrigatório de máscara.

ORIENTAÇÕES PARA A ROTINA DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS NO CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA



NAS SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS

• Faça uso constante de álcool em gel;

• Use máscara;

• Mantenha a distância do(a) colega, respeitando a demarcação

entre as carteiras.

NO BANHEIRO

• Ao entrar e sair do banheiro lave as mãos com água e sabão;

• Evite passar muito tempo;

• Evite conversas longas.

NO REFEITÓRIO E BEBEDOURO

• Mantenha a distância, respeitando as demarcações;

• Não converse durante as refeições;

• Utilize álcool em gel 70% ao chegar e sair.

• Use, de preferência, o bebedouro para encher a garrafinha pessoal;

NA BIBLIOTECA

• Mantenha a distância do(a) colega;

• Estude em silêncio, evitando conversas paralelas.

NO GINÁSIO

• Utilize máscara ao entrar no ginásio;

• Mantenha o distanciamento durante as atividades físicas.



SÃO CONSIDERADOS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19:

Os que apresentem Síndrome Gripal (SG) com quadro respiratório

agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes

sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de

garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou

distúrbios gustativos, fadiga, dor no corpo. 

Na suspeita da COVID-19, a febre pode estar ausente, e sintomas

gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.

SÃO CONSIDERADOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19:

• Por critério clínico: Caso de SG ou SRAG associado à

anosmia (disfunção olfativa) ou ageusia (disfunção gustatória)

aguda sem outra causa pregressa;

• Por critério clínico-epidemiológico: casos de Síndrome gripal ou

Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para a qual não for

possível a investigação laboratorial específica, com histórico de

contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao

aparecimento dos sinais e sintomas com caso

confirmado para COVID-19;

• Por critério laboratorial: Resultado de exame laboratorial,

confirmando a COVID-19, conforme critérios

especificados pelo Ministério da Saúde;



CONTACTANTE

É qualquer pessoa 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 14 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). 

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 a utilizarem de forma incorreta;

• Teve um contato físico direto (apertando as mãos) com

um caso confirmado;

• 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,

são considerados também os ambientes laborais ou eventos sociais.



COMO PROCEDER EM CASOS DE COVID-19 NO CAMPUS

Em ocorrência de confirmação de casos de COVID-19, haverá

imediata suspensão das aulas presenciais daquela sala de aula,

espaços acadêmicos, assim como das atividades administrativas

da sala do setor, podendo, inclusive, ocorrer a suspensão de todas

as atividades presenciais no Campus, conforme análise do Comitê

Local de Prevenção e Combate à COVID-19.

Serão dispensados das atividades presencias os servidores,

discentes e terceirizados por 14 (quatorze) dias, tendo como

referência o 1º dia do início dos sintomas ou do teste laboratorial

para os assintomáticos, nas seguintes situações:

a) casos confirmados da COVID-19;

b) casos suspeitos da COVID-19; ou

c) contatantes de casos confirmados da COVID-19.

OBSERVAÇÕES:

Em caso de suspeita, tantos os(as) estudantes como os(as) servidores(as) 

deverão procurar assistência médica junto à unidade de saúde e 

apresentarem atestados de afastamento, no caso dos(as) estudantes à 

Coordenação de Curso, e no caso dos(as) servidores(as) à Coordenação de 

Gestão de Pessoas do Campus. 

Em caso de confirmação de infecção por COVID 19 tanto os(as) estudantes 

como os(as) servidores(as) deverão ficar afastados(as) das atividades 

presenciais, conforme orientação médica, e apresentarem atestados aos 

setores competentes.

Em caso de suspeita (com sintomas gripais), os(as) funcionários(as) 

terceirizados(as) deverão comunicar, imediatamente, à empresa, à 

Direção Geral e/ou fiscal ou gestor de contrato, não devendo comparecer 

ao ambiente de trabalho, procurar assistência médica e apresentar 

atestado de afastamento; Em caso de confirmação de infecção por COVID 

19, os(as) funcionários(s) terceirizados(as) deverão ficar afastados(as) das 

atividades de trabalho, apresentando atestados aos setores competentes.
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