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Um lembrete da Escola Hilda Hilst.

Cara comunidade acadêmica,

Para que tenhamos um retorno tranquilo e no intuito de
informar e orientar ao máximo a todas e todos em
relação ao que concerne ao controle da pandemia,
elaboramos este guia.

Aqui você encontrará orientações de prevenção contra a
COVID-19 no retorno presencial bem como os principais
protocolos de saúde que iremos utilizar.

As informações apresentadas neste material são
adaptadas da Legislação vigente e adequadas às
condições do Campus Jacobina.

Apresentação



 

 

Um lembrete da Escola Hilda Hilst.

É uma doença causada pelo vírus coronavírus SARS-CoV-2,
que pode se desenvolver de forma assintomática ou com
sinais e sintomas leves, moderados e graves.

Os principais sintomas são febre, cansaço e tosse seca.
Porém também pode acontecer: perda de paladar ou
olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor
de cabeça, dores nos músculos ou juntas, diferentes tipos
de erupção cutânea, náusea ou vômito, diarreia, calafrios
ou tonturas.

A transmissão da COVID-19 se dá por meio do contato
com olhos, nariz e boca quando há: aperto de mãos,
beijos e abraços; tosse, espirro e catarro; contato com
objetos e superfícies contaminados.

O que é COVID-19?



 

 

Um lembrete da Escola Hilda Hilst.

Quais as formas de prevenção
contra COVID-19?

Utilizar máscaras Lavar as mãos com
frequência

Manter o
distanciamento 

Evitar aglomerações



 

 

Um lembrete da Escola Hilda Hilst.

Quais as formas de prevenção
contra COVID-19?

Higienizar com
frequência superfícies

e ambientes

Evitar espaços
fechados

Tomar a vacina contra
COVID-19

Higienizar as mãos
com álcool 70%



 

 

Um lembrete da Escola Hilda Hilst.

1. Cubra sua boca e nariz. Verifique se não há
aberturas entre seu rosto e a máscara.

2. Evite tocar a máscara. Se fizer isso, lave suas
mãos com água e sabão ou álcool em gel.

3. Troque de máscara sempre que estiver úmida.
Não reutilize máscaras descartáveis.

Durante o uso da máscara:

1. Remova a máscara por trás usando as
cordas. Não toque a frente da máscara.

 
2. Descarte a máscara imediatamente

em uma lixeira fechada.
 

3. Lave suas mãos com água e sabão ou
álcool em gel.

Para descartar a máscara:

Antes de colocar uma máscara:

Lave suas mãos com água e sabão
ou álcool em gel.

Como usar
uma máscara
Fonte: Organização Mundial da Saúde

#StopTheSpread

Como descartar a máscara

Como usar a máscara

Antes de usar a máscara

Clique na imagem

https://noticias.ufsc.br/2021/03/covid-19-professor-da-ufsc-orienta-sobre-tipos-e-modelos-de-mascaras/
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Como lavar as
mãos
adequadamente?

01
Molhe suas mãos
antes de aplicar o

sabão.

02
Junte suas mãos e

esfregue-as com
sabão. Não se

esqueça do pulso e
dos espaços entre os

dedos.

Uma higiene
adequada
ajuda a conter
a propagação
do vírus.

03
Lave suas mãos por

pelo menos 20
segundos.

04
Enxugue suas mãos
com uma toalha ou
papel limpo e evite

esfregar com muita
força.

Fonte:
Organização
Mundial da Saúde
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Orientações para a rotina  de
atividades presenciais

LEVAR SEMPRE MÁSCARAS RESERVAS!!

ANTES DE SAIR DE CASA

Higienizar os materiais de
trabalho e estudo com álcool a
70% e andar sempre com álcool

em gel a 70% para utilizar quando
for necessário para a higiene das

mãos; 

Evitar o uso de anéis, pulseiras e outros tipos
de acessórios;

Certificar se está com algum sinal e
sintoma para COVID-19 ou se teve
contato com alguém sintomático;



 

 

Um lembrete da Escola Hilda Hilst.

Orientações para a rotina  de
atividades presenciais

Em caso de compartilhamento ou utilização de um
transporte coletivo, respeitar o distanciamento, não tirar
a máscara, evitar tocar nas superfícies, higienizar as
mãos, se necessário, e abrir as janelas do veículo. Além
disso, preferir horários de menor fluxo de passageiros e
em caso de alguém com sinais e sintomas não embarcar.

NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA
ATÉ O CAMPUS



 

Um lembrete da Escola Hilda Hilst.

Higienizar sempre as mãos, de
preferência com água e sabão e

principalmente ao tocar em superfícies
(maçanetas, corrimões e etc), objetos

compartilhados, máscara, boca, nariz e
olhos.

Orientações para a rotina de
atividades presenciais

DURANTE AS ATIVIDADES PRESENCIAIS

 

Não compartilhar objetos de uso pessoal.
Caso sejam compartilhados, desinfetá-los

antes e depois do uso.

Observar e respeitar a capacidade de
pessoas em cada um dos espaços, para
que não haja aglomeração. Respeitar o
distanciamento de pelo menos 1 metro.



 

 

Um lembrete da Escola Hilda Hilst.

Orientações para a rotina de
atividades presenciais

DURANTE AS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Evitar cumprimentos que envolvam
toque, como aperto de mãos,

abraços e beijos.

Usar a máscara o tempo todo, só retirar
se for necessário e em lugares mais

ventilados. Não esquecer de analisar a
máscara mais apropriada para cada caso

Clique na imagem

Ao tomar um café, beber água ou
se alimentar, utilize os seus

próprios utensílios, higienize as
mãos antes e depois de manipulá-

los e se alimente no local
estabelecido para as refeições.

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/01/4979327-confira-os-tipos-de-mascaras-mais-adequados-para-se-proteger-da-covid-19.html


 

 

Ler e respeitar todas as instruções
disponíveis no ambiente de trabalho e

nas salas de aula.

Orientações para a rotina de
atividades presenciais

DURANTE AS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Priorizar reuniões por
videoconferência; se não for possível,
respeitar os protocolos estabelecidos

de prevenção contra a covid-19.

Manter o local de trabalho
ventilado, abrindo portas e

janelas. Evitar também o uso do
ar-condicionado e ventilador, se

possível.



 

 

Orientações para a rotina de
atividades presenciais

AO VOLTAR PRA CASA

Clique na imagem

https://www.youtube.com/watch?v=IGvoZcycLZ0


 

 

Orientações para acesso ao
campus

Envio de comprovante de
vacinação, por meio do

formulário abaixo:
 

https://forms.gle/WXJE13ByWv9pS
uvHA

ANTES DE ACESSAR O CAMPUS,
ALGUMAS AÇÕES SÃO

NECESSÁRIAS!!

CLIQUE NA IMAGEM

OBSERVAÇÃO: PREFERENCIALMENTE, ENVIE O CERTIFICADO
NACIONAL DE VACINAÇÃO DISPONÍVEL NO  CONECTSUS

NA IMPOSSIBILIDADE DE ENVIO, LEMBRE-SE DE ENVIAR FRENTE E
VERSO DO CARTÃO DE VACINAÇÃO.

Assinatura do Termo de
Compromisso via Processo SEI para

servidoras (es) e disponível na
DEPEN para estudantes.

https://portal.fiocruz.br/vacinascovid19
https://forms.gle/WXJE13ByWv9pSuvHA
https://conectesus-paciente.saude.gov.br/


 

 

CASO SUSPEITO
 

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.

Protocolos para situações de
contingência

DEFINIÇÕES



 

 

CASO CONFIRMADO
 

a) Por critério clínico: Caso de SG ou SRAG associado à anosmia
(disfunção olfativa) ou ageusia (disfunção gustatória) aguda sem
outra causa pregressa.

b) Por critério clínico-epidemiológico: casos de Síndrome gripal
ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para a qual não foi
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.

c) Por critério laboratorial: Resultado de exame laboratorial,
confirmando a COVID-19, conforme critérios especificados pelo
Ministério da Saúde;

Protocolos para situações de
contingência

DEFINIÇÕES



 

 

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.

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:

OBSERVAÇÕES Para efeito de avaliação de contato  próximo, são
considerados também os ambientes laborais ou eventos sociais.

Protocolos para situações de
contingência



 

 

O isolamento e a quarentena são estratégias de saúde
pública que visam proteger a população e evitar a
disseminação de doenças contagiosas, como a COVID-19. 

ISOLAMENTO X QUARENTENA

O isolamento é a separação de
indivíduos infectados dos não

infectados durante o período de
transmissibilidade da doença, quando
é possível transmitir o patógeno em
condições de infectar outra pessoa. 

A quarentena é uma medida
preventiva recomendada para

restringir a circulação de pessoas
que foram expostas a uma doença
contagiosa durante o período em

que elas podem ficar doentes .



 

 

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.

COMO PROCEDER EM CASOS DE
COVID NO CAMPUS



 

 

UTILIZE O FORMULÁRIO ABAIXO PARA
COMUNICAÇÃO COM O SETOR DE SAÚDE

https://forms.gle/GXMCsDQvLpSUTQou9  

COMO PROCEDER EM CASOS DE
COVID NO CAMPUS

A AUTORIZAÇÃO PARAA AUTORIZAÇÃO PARA
RETORNAR ÀS ATIVIDADESRETORNAR ÀS ATIVIDADES

PRESENCIAIS SÓ SERÁ OBTIDAPRESENCIAIS SÓ SERÁ OBTIDA
DEPOIS DA AVALIAÇÃO EDEPOIS DA AVALIAÇÃO E

LIBERAÇÃO PELO SETOR DELIBERAÇÃO PELO SETOR DE
SAÚDE DO CAMPUS.SAÚDE DO CAMPUS.

Caso você seja um caso confirmado,
suspeito ou contactante, é necessário
entrar em contato com o serviço de saúde
do campus para ser feito monitoramento e
rastreamento de contatos, além de receber
orientações para retorno às atividades
presenciais após o período de afastamento.

https://forms.gle/GXMCsDQvLpSUTQou9
https://forms.gle/GXMCsDQvLpSUTQou9
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