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INTRODUÇÃO 
  

Após investigações e busca de dados científicos, no mês de dezembro de 2019, o              

Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China identificou um surto de doença              

respiratória em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital da província             

de Hubei (WHO, 2020a; FIOCRUZ, 2020). 

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório nacional da Organização Mundial de             

Saúde (OMS), na China, foi informado sobre a ocorrência de casos de pneumonia de              

etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, Província de Hubei (WHO, 2020a). 

Em 09 de janeiro de 2020, as autoridades sanitárias divulgaram a detecção do novo              

coronavírus (2019-nCoV) em um paciente hospitalizado com pneumonia em Wuhan. Partir           

daquela data, muitos casos da doença foram registrados em outras cidades da China e em               

outros países, com velocidade de disseminação compatível com surto epidêmico (WHO,           

2020a). 

A doença disseminou-se de forma rápida a partir da Província de Hubei e, desde              

então, há casos registrados em mais de 100 países dos cinco continentes, com             

considerável número de óbitos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a            

Covid-19 uma pandemia em 11 de março de 2020 (FIOCRUZ, 2020). 

No dia 22 de janeiro de 2020, foi ativado pelo Ministério da Saúde do Brasil (MS) o                 

Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Covid-19), com o objetivo de             

nortear uma atuação do MS na resposta à emergência de saúde pública, coordenada no              

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (FIOCRUZ, 2020). 

A partir de 27 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde altera sua               

avaliação de risco, classificando a evolução deste evento como de Risco Muito Alto para a               

China e, de Alto Risco para o nível regional e global (WHO, 2020b). 

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda               

pelo 2019-nCoV como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional           

(ESPII). Deste modo, todos os países buscaram se preparar para conter a transmissão do              

vírus e prevenir a sua disseminação, por meio de vigilância ativa com detecção precoce,              

isolamento e manejo adequados dos casos, investigação/monitoramento dos contatos e          

notificação oportuna (WHO, 2020c). 
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Posteriormente, identificou-se como causador da doença um novo coronavírus,         

denominado SARS-CoV-2, vírus pertence à família Coronaviridae, agente etiológico de uma           

doença respiratória bastante contagiosa e grave, com repercussões e evolução muitas           

vezes sistêmica, denominada de Covid-19 (FIOCRUZ, 2020). 

No dia 13 de março de 2020 houve a criação do “Comitê Central de Prevenção e                

Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19)” (Portaria nº 1208 de 13 de            

março de 2020), com o objetivo de incorporar todas as orientações e medidas definidas              

pelos órgãos competentes, ampliar o protocolo interno caso seja necessário, definir novas            

ações e suspensões e avaliar os casos excepcionais. 

Em 20 de março de 2020, a Presidenta do Conselho Superior do Instituto Federal da               

Bahia, face ao aumento do número de casos da COVID-19 no Estado da Bahia, resolveu               

suspender as aulas presenciais por tempo indeterminado, Resolução/CONSUP/IFBA Nº         

07/2020. Na mesma resolução foi aprovado o “Plano de medidas de proteção e redução de               

riscos para enfrentamento da emergência de saúde pública nacional e internacional,           

decorrente do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Instituto Federal da Bahia”. 

O Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus           

(COVID-19) foi instituído no Campus Jequié, após diversas reuniões preliminares, mediante           

a publicação da Portaria Interna nº 17, de 16 de março de 2020. 

Após reuniões e ações de educação e prevenção realizadas no mês de março, o              

Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19) no            

âmbito do Campus Jequié foi ampliado, e houve a publicação da Portaria nº 25, de 24 de                 

abril de 2020, que atualizou sua composição. 

Após três reuniões do Comitê Central de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça            

do Coronavírus (COVID-19), foi apresentada a “Proposta de Plano de Contingência do IFBA             

frente à Pandemia da Doença pelo SARS-COV-2 (COVID-19)”, cujas diretrizes gerais irão            

embasar a formulação dos planos dos Campi. 

Desta forma, o “Plano de Contingência do IFBA Campus Jequié diante da pandemia             

da doença pelo SARS-CoV-2 (COVID-19)”, emerge das discussões do “Comitê Local de            

Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19)”, elaborado pelo          

Grupo de Trabalho de Planejamento de Contingenciamento (Portaria nº 25, de 24 de abril              

de 2020). 
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1. OBJETIVOS DO PLANO 

  

Orientar a comunidade acadêmica do Campus Jequié para manutenção de um            

ambiente institucional seguro e saudável no contexto do enfrentamento da pandemia da            

Covid-19; 

Estabelecer procedimentos para manutenção das atividades essenciais da        

instituição na possibilidade de interrupção compulsória das atividades presenciais nos          

setores do IFBA Campus Jequié, eventualmente determinadas pelas autoridades de saúde           

do país para a contenção da disseminação do SARS-CoV2, ou um eventual aumento do              

número de casos da Covid-19 no Brasil, com base na expectativa de absenteísmo             

decorrente da Covid-19; 

Contribuir com as medidas de prevenção, contenção e mitigação instituídas pelas           

autoridades sanitárias do Município de Jequié, do Estado da Bahia e do país. 
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2. RESPONSABILIDADES 

  

A responsabilidade pela revisão periódica deste Plano, bem como a sua execução,            

monitoramento e de articulação institucional é do Grupo de Trabalho de Planejamento de             

Contingenciamento, “Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do          

Coronavírus (COVID-19)” (Portaria nº 25, de 24 de abril de 2020). 

A Direção Geral, a Direção de Ensino e a Direção do Departamento de             

Administração e Planejamento são responsáveis pela aprovação e ativação do Plano. 

É responsabilidade de cada chefia de setor, de cada servidor, de cada colaborador             

terceirizado e de cada estudante, cumprir com as normas sanitárias, procedimentos           

padronizados e rotinas de preservação da vida humana contidas no Plano, sob pena de              

responder nos termos da legislação sanitária brasileira e nos artigos previstos na            

Constituição Federal, além de ser advertido pelas respectivas chefias ou Direções. 
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3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A 
COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFBA 
CAMPUS JEQUIÉ  

 

3.1. Adoção de medidas individuais de prevenção e 
proteção nos ambientes institucionais 
 

● Trabalhe, sempre que possível, com as janelas abertas; 

● Trabalhe com uso de máscara; 

● Siga as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros              

(procedimento em anexo); 

● Lave suas mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%              

frequentemente (procedimento em anexo); 

● Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de            

escritórios e afins; 

● Evite a prática de cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

● Siga sempre as orientações sobre contenção e prevenção da Covid-19 do Ministério            

da Saúde (procure conhecer e internalizar as rotinas). 

  

3.2. Procedimentos a serem adotados pelos      

servidores 

Caso o servidor esteja com sintomas de doença respiratória aguda (principalmente febre e             
tosse) ou tenha pessoas nessa situação no mesmo domicílio, deverá obedecer os seguintes             
procedimentos: 

● Procure entrar em contato com o setor médico do Campus via WhatsApp, através do              
número (71) 9658-4411, com identificação adequada (Nome, Idade, Setor,         
Sintomas); 

● Não compareça ao Campus por, pelo menos, 14 dias, e avise a sua Chefia Imediata; 
● Entre em contato com a DIREH e informe seu afastamento para tratamento de             

saúde; 
● Observar as campanhas promovidas pela rede e pelo campus sobre procedimentos           

e medidas de proteção, através dos canais oficiais; 
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● Observar os informativos visuais dispostos pelo campus acerca de medidas de           
cuidado. 

 

3.3. Orientações quanto às Atividades     

Administrativas (conforme Nota Técnica da Reitoria      
Nº 01, de 17 de março de 2020) 

  

Estimular a realização de reuniões virtuais, por videoconferência, webconferência e          

demais dispositivos a distância, registrando ata em Sistema Eletrônico de Informações           

(SEI); 

Suspender o controle eletrônico de ponto, substituindo pelo registro de ponto manual; 

Instituir o regime de trabalho remoto aos integrantes da comunidade acadêmica que            

pertençam aos grupos vulneráveis (pessoas com mais de 60 anos, pessoas           

imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves e mulheres em situação            

de gestação ou lactantes), conforme o disposto na Instrução Normativa Nº 21, de 16 de               

março de 2020; 

Os(as) servidores(as) e estagiários(as) que sejam responsáveis por crianças que não           

possuem idade suficiente para ficarem sozinhas em casa ou que não tenham a             

possibilidade de deixá-las em outro ambiente de segurança ou aos cuidados de um terceiro              

podem, excepcionalmente e mediante autorização da chefia imediata, ser dispensados do           

controle de ponto e trabalhar de maneira remota enquanto durar a suspensão das             

atividades educacionais nas redes de ensino pública e privada, conforme disposto no            

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 23/2020/DP1/GAB/SE/SE-MEC; 

Fazer escala de revezamento entre os servidores do respectivo setor, atentando para as             

especificidades do setor e adequação de horários, quando do retorno das atividades            

presenciais, parcial ou total; 

Evitar aglomeração nos espaços e garantir o número adequado de pessoas presentes no             

setor, por vez, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro. 
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A gestão poderá adotar como medidas de prevenção, cautela e redução da            

transmissibilidade, o regime de turnos alternados de revezamento com flexibilização dos           

horários de início e término da jornada de trabalho, no intuito de promover melhor              

distribuição física da força de trabalho presencial, nos termos do art. 6º da Instrução              

Normativa Nº 21, de 16 de março de 2020; 

Em caso de suspensão total de atividades, todos os(as) servidores(as) deverão executar            

suas atividades remotamente na totalidade ou percentual das atividades desenvolvidas ,           

devendo a chefia imediata de cada setor, observando a prioridade e urgência das             

demandas sob sua competência, assegurar conjuntamente com a equipe de trabalho da            

unidade, a continuidade dos serviços prestados por aquele setor, nos termos do art.6º da              

Instrução Normativa Nº 21, de 16 de março de 2020; 

Os(as) trabalhadores(as) terceirizados(as) terão suas jornadas de trabalho ajustadas de          

acordo com o funcionamento dos serviços essenciais dos Campi e Reitoria. O disposto             

sobre os grupos de risco valem para os(as) trabalhadores(as) terceirizados(as). Também           

devem ser considerada as singularidades dos serviços prestados por esses          

trabalhadores(as) (Recomendações COVID-19 – Contratos de prestação de serviços         

terceirizados, publicada pelo Ministério da Economia, em 16 de março de 2020); 

Em relação à aquisição de álcool gel (70%) recomendamos aos(às) dirigentes seguir            

orientações contidas no Ofício Nº. 1428766/2020/PROAP.REI, contido no processo SEI Nº.           

23278.002709/2020-47; 

Os Campi e a reitoria devem comunicar à comunidade, através dos meios de informação              

oficiais, os casos suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo COVID-19. 

  

3.4. Orientações quanto à Gestão do Trabalho      
Acadêmico (conforme Nota Técnica da Reitoria Nº       

01, de 17 de março de 2020) 

  

Adotar medidas para o cumprimento dos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da              

Educação (LDB) no que tange ao aprendizado dos discentes com reposição em tempo             

oportuno das aulas, do efetivo trabalho escolar, bem como da carga horária mínima anual              
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na educação básica; e da carga horária efetiva no caso de cursos superiores semestrais ou               

modulares, quando da reelaboração do calendário acadêmico do Campus; 

Propor um plano de reposição de aulas, do efetivo trabalho acadêmico e reorganização do              

calendário acadêmico em diálogo com os(as) servidores(as) e estudantes, submetendo-os          

ao conselho de campus, à Pró-Reitoria de Ensino e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e               

Extensão do Instituto Federal da Bahia; 

Em acordo com a autonomia e a responsabilidade na condução dos Projetos Pedagógicos             

de Cursos, respeitando os parâmetros e os limites legais estabelecidos, os Campi com             

cursos superiores podem considerar a utilização da modalidade EaD como alternativa à            

organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, conforme           

previsto nas Diretrizes Curriculares do Ensino Superior (Resolução 3, do CNE); 

Orientar os(as) estudantes do Campus do IFBA sobre a importância de estabelecer rotina e              

plano de estudos mesmo com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais; 

Identificar a necessidade do(da) estudante ser afastado(a) de suas atividades acadêmicas           

para a adoção de medidas previstas, o(a) discente e/ou seu(sua) responsável deverá            

notificar (por e-mail) a Coordenação de Curso e a Direção de Ensino do Campus em que                

o(a) estudante realiza seu curso e demais atividades; 

Adotar medidas isonômicas para que as ações de extensão, estágio e pesquisa -             

programas, projetos, cursos e prestação de serviços - desenvolvidas extra Campus sigam            

as mesmas orientações adotadas pelo IFBA. 

  

3.5. Orientações aos Serviços de Atenção     

Psicossocial e Saúde do IFBA Campus Jequié 

  

Encaminhar para a Unidade Básica de Saúde (UBS) os(as) servidores(as), estudantes,           

terceirizados(as) ou eventuais pessoas visitantes (maiores de idade) com febre e/ou           

sintomas respiratórios que sejam comunicantes de algum caso confirmado ou que tenham            

histórico recente de viagens internacionais, para início de investigação. Se estudante menor            

de idade, solicitar ao setor responsável a comunicação dos(as) seus/suas responsáveis           

legais para o encaminhamento à UBS; 



11 

Adotar as recomendações de biossegurança para precaução-padrão e precaução por          

gotícula em todos os casos suspeitos identificados no IFBA. Isolar esses suspeitos até o              

encaminhamento; 

Promover a higienização de maçanetas, macas, aparelhos telefônicos e superfícies em           

geral com álcool gel a 70%, bem como manter em constante higienização de mãos e               

objetos de uso pessoal e de trabalho; 

Instruir os(as) servidores(as) e estudantes, quanto aos cuidados básicos para a redução do             

risco de contato e/ou transmissão da doença, notadamente nos ambientes acadêmicos e            

administrativos.  
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4. EIXOS DE AÇÃO ESTRUTURAL E      
PROCEDIMENTAL DO PLANO DE    
CONTINGÊNCIA DO CAMPUS JEQUIÉ 

  

4.1. Ações Estruturantes 

Resumo de ações de aquisição de materiais para retorno às atividades presenciais: 

Foram feitas cotações no Painel de Preços, sites e lojas físicas, bem como Estudo Técnico               
Preliminar e manifestação de interesse, procedimentos estes que permitiram a realização           
de pregão em conjunto com os campi de Brumado, Vitória da Conquista e Barreiras,              
operacionalizado por este , último, para aquisições de diversos materiais que serão            
utilizados no retorno do trabalho presencial que foram sugeridos pela Coordenação de            
Higiene e Segurança do Trabalho – COSET, em consonância com a Câmara Técnica de              
Saúde e Segurança do Trabalho e com este Grupo de Trabalho do Comitê Local de               
Prevenção e Combate ao COVID-19. 

Por último, foi feito uma manifestação de interesse na IRP nº. 00004/2020 do Instituto              
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia- IFBA/Campus Barreiras -           
UASG:158404, para aquisição de bacias de contenção, item que não foi possível adquirir no              
pregão citado no parágrafo anterior. 

4.1.1.Medidas gerais para funcionamento 

A. Ventilação dos Ambientes 

As portas e janelas de todas as salas deverão permanecer abertas durante todo o              
funcionamento da unidade. 

Deverão ser priorizados ventiladores, aos aparelhos de ar condicionado para a redução do             
calor nos ambientes. 

As salas de aula, ambientes de trabalho, os ambientes com condições especiais, como             
laboratórios de pesquisa, laboratórios externos, entre outros, que não possam ter ventilação            
natural só poderão ter funcionamento liberado desde que ratificado pelo Comitê Local de             
Prevenção ao Coronavírus. 

Os ambientes com condições especiais, em que os equipamentos necessitem de           
temperatura controlada para o funcionamento, poderão utilizar os equipamentos de ar           
condicionado, após avaliação do Comitê Local. 
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B. Gerenciamento de resíduos 

A ABNT NBR 10004/2004 normatiza a classificação de resíduos em dois grandes grupos: 
 
Os resíduos perigosos e não perigosos. Dentre os resíduos perigosos, estão inclusos os             
que possuem patogenicidade, grupo no qual estão as máscaras, luvas e outros            
equipamentos de proteção individual, além de papel e flanelas utilizadas na higienização            
dos ambientes. 
 
Estabelece-se como medidas emergenciais o treinamento dos trabalhadores responsáveis         
pela limpeza e higienização, quanto às medidas de segurança no descarte, manuseio,            
transporte e armazenamento temporário desses resíduos, além de avaliação de contratação           
de destinador exclusivo para esse tipo de resíduo, conforme orientam as normas ambientais             
vigentes. 
 
Nessa perspectiva, o Campus Jequié ficará responsável pelo gerenciamento dos seus           
resíduos 

C. Bebedouros 

Os bebedouros deverão ter os esguichos interditados, de forma a evitar a dessedentação             
direta no bebedouro, devendo apenas estar disponível a torneira coletora para encher            
recipientes como squeezes e copos. 
Se possível, deverão ser adaptados pedaleiras ou sensores nos bebedouros a fim de evitar              
o contato manual com os acionadores. 
Deverá ser solicitado que toda comunidade traga seu recipiente para o consumo de água              
evitando o uso de copo descartáveis, devido à necessidade de contato manual com a              
embalagem. 
 

D. Recepção de mercadorias 

Aqueles que trabalham no recebimento de mercadorias nos setores de almoxarifado,           
refeitórios, protocolo e demais setores que recebam documentos e produtos devem seguir            
as recomendações abaixo: 

● Manter distância de 1,5 m (um metro e meio) do entregador; 
● Não receber a encomenda diretamente da mão do entregador para evitar contato            

direto; 
● Pedir para o entregador deixar a encomenda em um local para apanhá-la em             

seguida; 
● Utilizar caneta própria para assinar protocolos de recebimento, caso necessário; 
● Higienizar a embalagem com água e sabão e/ou desinfetar com álcool 70% ou             

solução de hipoclorito de sódio a 0,1%; 
● Caso a embalagem não possa ser submetida a substâncias de limpeza e            

desinfecção, devem ser reservadas à quarentena de, no mínimo, 5 dias; 
● Cada setor, ao receber produtos e/ou documentos externos, deve também observar           

a mesma necessidade de limpeza e desinfecção supracitadas e/ou de guarda de            
tempo antes do manuseio; 
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● Realizar a higienização correta das mãos e a observância do cuidado de não tocar o               
rosto enquanto manuseia tais produtos e antes que se faça a higienização das             
mãos. 

 

4.1.2.Medidas para ambientes coletivos 

 

A. Áreas comuns de convivência 

Quanto aos espaços utilizados por todos os servidores, trabalhadores, colaboradores e           
alunos, deverão ser implementadas medidas para a mitigação do risco de propagação da             
COVID-19, cujas especificações seguem abaixo. 

B. Pátio, foyer e corredores  

Estarão devidamente sinalizados com fitas e faixas, onde necessário. Totem e displays de             
álcool-gel dispostos em locais estratégicos. As principais entradas dos locais de acesso            
comum contarão com tapetes sanitizantes. Panfletos informativos estarão dispostos em          
locais estratégicos chamando a atenção para os devidos procedimentos protetivos. 

C. Refeitório e cantinas  

Os alimentos de gêneros não perecíveis deverão ser higienizados imediatamente antes de            
serem armazenados na despensa, devendo ser feita a desinfecção das embalagens com            
álcool 70% ou hipoclorito de sódio diluído a 0,1%. Deverão ser instalados, nas entradas dos               
ambientes, dispensador ou totem com álcool em gel 70% para a constante higienização das              
mãos. Antes e após o intervalo das refeições, as mesas, assentos, plataformas e balcões              
deverão ser higienizados com álcool em gel 70% ou hipoclorito de sódio diluído a 0,1% nas                
superfícies, ou quaternário de amônia, seguindo recomendação do fabricante (em caso de            
equipamentos eletrônicos). A realização das refeições dos servidores, estagiários,         
estudantes e terceirizados deverão ser organizadas em turnos, a fim de diminuir o número              
de pessoas nos ambientes. Fica proibido o posicionamento de indivíduos defronte um para             
o outro nas mesas de refeitório ou similares.Os usuários deverão ser orientados sobre o              
não compartilhamento de copos, pratos, talheres e bandejas não higienizados ou qualquer            
outro utensílio de cozinha e manter distância mínima de 1,5 metros. Panfletos informativos             
estão distribuídos no local a fim de lembrar os usuários das devidas medidas de segurança.               
Dessa forma, para evitar o contato direto dos usuários com os utensílios utilizados para a               
distribuição da refeição, os colaboradores dos refeitórios e cantinas devem servir aos            
usuários. As práticas de higiene dos alimentos e condutas que os manipuladores devem             
seguir para o atendimento das recomendações estabelecidas pela Agência Nacional de           
Vigilância Sanitária (ANVISA) devem ser reforçadas. 

D. Salas de reuniões e auditórios 

As salas de reuniões e auditório deverão ser mantidos fechadas para a realização de              
reuniões durante a pandemia que devem ser realizadas por webconferência. Quando do            
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retorno parcial ou total, deverão ser utilizadas observando o número de pessoas no espaço              
e o devido distanciamento de 1,5 metros entre pessoas. 

E. Hall de entrada 
 
Local de trânsito intenso de pessoas e muitas vezes transporte de materiais, sendo             
recomendada a higienização constante. Portanto, será proibida a permanência nos halls de            
entrada, visando a diminuição de risco de propagação da COVID-19. 
 
Serão instalados totens com dispensadores de álcool em gel 70% nas entradas principais             
de acesso, devidamente sinalizados, acionados por pedaleira. 
 
O piso deverá ser sinalizado com fita de demarcação, delimitando os espaços de distância              
em 1,5m para cada indivíduo, quando da aferição da temperatura corpórea e aplicação do              
álcool em gel. 
 
Os porteiros e vigilantes poderão orientar a utilização da máscara e a higienização das              
mãos no momento da entrada, sendo vedada a entrada e permanência no Campus sem uso               
da máscara, bem como expressando comportamentos de risco à própria saúde e saúde             
coletiva. 
 

F. Corredores 
 
Os corredores do Instituto deverão estar devidamente sinalizados. Sendo locais de fluxo de             
pessoas e risco de contaminação, recomenda-se a manutenção da distância mínima de 1,5             
metros entre os transeuntes, evitando aglomerações. 
 
Fica proibida a permanência de pessoas nos corredores, especialmente apoiados nas           
paredes e bem como nas proximidades das portas dos setores. Piso, paredes, corrimões e              
maçanetas são superfícies com alto grau de contaminação, devendo ser higienizadas de            
maneira constante. 
 
Devem ser instalados dispensadores de álcool em gel 70% em pontos estratégicos dos             
corredores, favorecendo a higienização das mãos das pessoas que circulam.. 
 
Devem ser instaladas lixeiras com a sinalização do descarte de EPI’s (luvas, máscaras e              
outros descartáveis) e demais resíduos, prioritariamente com acionamento por pedal. 
 

G. Banheiros 
 
As dependências sanitárias são regiões que necessitam de constante higienização, pois           
deverão ser utilizadas pela comunidade com frequência ainda maior que a habitual, por             
conta do aumento na demanda por higienização adequada das mãos, frente a ameaça do              
SARS-CoV-2. Sendo assim, os banheiros deverão ser limpos nas superfícies das bancadas,            
portas, maçanetas, torneiras, descargas e assentos sanitários, de 2h em 2h.  
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Deverão ser disponibilizados em todos os banheiros das unidades: água, detergente e            
toalhas de papel. O uso do álcool em gel 70% para a higienização das mãos só é                 
recomendado quando da impossibilidade de se realizar a lavagem correta das mãos. A             
prática da higienização correta das mãos com água e sabão é eficaz e suficiente, pois uma                
vez estando higienizada, basta secar com papel toalha e realizar o descarte correto na              
lixeira. 
 
Recomenda-se que seja sinalizada, na entrada do banheiro, a lotação máxima permitida            
para adentrá-lo, respeitando-se as recomendações sanitárias do Ministério da Saúde e           
normas das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. 
 
A higienização correta das mãos após o uso das dependências sanitárias, além de um ato               
fundamental de cuidado pessoal e coletivo, é norma. 
 

4.1.3.Medidas para ambientes específicos 

 

A. Setores administrativos 

MEDIDAS A SEREM OBSERVADAS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE FORMA          
GERAL 

● As mãos devem ser higienizadas com água e sabão ou álcool-gel 70%; 
● Devem ser utilizadas máscaras de proteção confeccionadas em tecido; 
● Deve ser mantido distanciamento entre os ocupantes dos espaços. Se houver sala            

de espera para atendimento, esta deverá ter marcações indicando o distanciamento           
mínimo de 1,5 metros entre as pessoas, no piso; 

● Organizar, sempre que possível, o layout de mesas e cadeiras para seguir o             
distanciamento mínimo de 1,5 metros e respeitar a taxa de ocupação de 2,25 m2 por               
pessoa; 

● Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados, como canetas, pranchetas,           
telefones, entre outros; 

● Identificar objetos de uso pessoal (canetas, copos, canecas, etc.); 
● Higienizar os assentos e os encostos das cadeiras e os tampos das mesas com              

álcool líquido 70%, ao término de cada atendimento; 
● Evitar idas desnecessárias a outros setores; 
● Orientar os servidores a evitarem o contato desnecessário com superfícies, como           

balcões, cadeiras, bancos, maçanetas, corrimãos, entre outros; 
● Estimular à desinfecção de postos de trabalhos pelo próprio servidor com álcool            

70%. 
● Higienizar os materiais de trabalho com álcool líquido 70% antes e depois da             

utilização. Um borrifador pode ser usado para facilitar o procedimento; 
● Sensibilizar os servidores a respeito dos riscos de contágio e das formas de             

prevenção ao longo da rotina e trabalho e durante os trajetos casa — trabalho —               
casa; 
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● Recomenda-se, ao se chegar em casa, retirar a roupa do trabalho e acondicioná-la             
separada das demais, até que possa ser limpa, assim como os calçados; 

● Preferencialmente, trabalhar com ventilação natural do ambiente; caso não seja          
possível, devido às condições físicas do local, providenciar a ventilação natural do            
ambiente duas vezes ao dia, com a abertura total das janelas e portas, por pelo               
menos 1 (uma) hora; 

● Escalonar os horários de refeição, para evitar aglomeração na copa; 
● Evitar fazer lanches nos ambientes de trabalho, para não retirar a máscara; 
● Orientar os usuários a substituir a máscara facial após 2 (duas) horas de uso e               

acondicioná-las em recipiente individual, para posterior higienização. 

  

a. Gestão de Pessoas – DIREH 

 

Por conta das suas particularidades, além das medidas acima realizar, serão listadas as             
seguintes recomendações: 

Restringir o horário de atendimento presencial ao público interno; 

Limitar a entrada de pessoas do público de atendimento deste setor, permitindo a entrada              
de apenas uma pessoa a cada vez e obedecendo a distância recomendada entre as              
pessoas, bem como a obrigatoriedade do uso da máscara; 

Definir prioridades dos canais de comunicação com o setor, a saber: primeiro o e-mail,              
segundo telefone e em último caso, se não houver resolução por essas vias, atendimento              
presencial de forma agendada. 

  

b. Secretária de Registros Acadêmicos – SRA 

Por conta das suas particularidades, além das medidas acima realizar, serão listadas as             
seguintes recomendações: 

● Estabelecer área de atendimento seguro, com demarcação no piso, para prestar 
atendimento específico aos estudantes; 

● Estabelecer protocolos e procedimentos para diminuir a circulação dos estudantes          
na secretaria acadêmica, orientando os discentes sobre todas as ações que podem            
ser realizadas de forma remota pelo Suap; 

● As mãos devem ser higienizadas com água e sabão ou álcool-gel 70%; 
● Devem ser utilizadas máscaras de proteção confeccionadas em tecido; 
● Deve ser mantido distanciamento entre os ocupantes dos espaços. Se houver sala            

de espera para atendimento, esta deverá ter marcações indicando o          
distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas, no piso; 

● Organizar, sempre que possível, o layout de mesas e cadeiras para seguir o             
distanciamento mínimo de 1,5 metros e respeitar a taxa de ocupação de 2,25 m² por               
pessoa; 
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● Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados, como canetas, pranchetas,           
telefones, entre outros; 

● Identificar objetos de uso pessoal (canetas, copos, canecas, etc.); 
● Higienizar os assentos e os encostos das cadeiras e os tampos das mesas com              

álcool líquido 70%, ao término de cada atendimento; 
● Evitar idas desnecessárias a outros setores; 
● Orientar os servidores e usuários da SRA a evitarem o contato desnecessário com             

superfícies, como balcões, cadeiras, bancos, maçanetas, corrimãos, entre outros; 
● Estimular à desinfecção de postos de trabalhos pelo próprio servidor com álcool            

70%. 
● Higienizar os materiais de trabalho com álcool líquido 70% antes e depois da             

utilização. Um borrifador pode ser usado para facilitar o procedimento; 
● Sensibilizar os servidores a respeito dos riscos de contágio e das formas de             

prevenção ao longo da rotina e trabalho e durante os trajetos casa — trabalho —               
casa; 

● Recomenda-se, ao se chegar em casa, retirar a roupa do trabalho e acondicioná-la             
separada das demais, até que possa ser limpa, assim como os calçados; 

● Preferencialmente, trabalhar com ventilação natural do ambiente; caso não seja          
possível, devido às condições físicas do local, providenciar a ventilação natural do            
ambiente duas vezes ao dia, com a abertura total das janelas e portas, por pelo               
menos 1 (uma) hora; 

● Escalonar os horários de refeição, para evitar aglomeração na copa; 
● Evitar fazer lanches nos ambientes de trabalho, para não retirar a máscara; 
● Orientar os usuários a substituir a máscara facial após 2 (duas) horas de uso e               

acondicioná-las em recipiente individual, para posterior higienização. 

 

B.  Salas de aula 
a. De ordem geral 

Às salas de aula são aplicáveis todas as medidas preventivas de caráter geral: 

● É obrigatório o uso de máscaras de tecido pelos docentes e discentes. 
● As portas e janelas deverão permanecer abertas durante todo o período da aula; 
● Deverão ser interditadas as salas de aulas que não permitam a aberturas de janelas; 
● É imprescindível que o distanciamento social bem como as medidas de etiqueta            

respiratória sejam cumpridas; 
● Deve estar disponível, em cada sala de aula, desinfetante e papel toalha para que              

as carteiras sejam limpas pelos discentes antes e após a sua utilização. 
● Deve-se prover os meios para a limpeza das salas, utilizando, conforme as            

superfícies a serem limpas, os produtos: álcool em gel 70%, hipoclorito de sódio,             
diluído na concentração de 0,1% de sódio (indicado para a utilização em            
equipamentos, utensílios, pisos, paredes, balcões climatizados) e/ou quaternário de         
amônia (indicado para desinfecção de equipamentos eletrônicos); 

● Os pisos deverão ser higienizados no final de cada turno. 
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b. De ordem específica 

As salas de aulas deverão ser organizadas com alocação do quantitativo de carteiras             
pertencente a cada sala, sendo disponibilizados os assentos de forma alternada mantendo            
o espaçamento mínimo em 1,5m (um metro e meio) entre os alunos, conforme Figura 1, a                
seguir. Deve ser respeitada a distância mínima de 1,5m da primeira fileira da mesa do               
professor e de 1,0m da mesa ao quadro. 

Figura 1: Layout de sala de aula com o distanciamento mínimo e ocupação máxima. 

 

A sala foi dimensionada tendo como base as salas do módulo acadêmico, de 6m x 10m,                
totalizando 60m². 

Os locais das carteiras devem ser demarcados com fitas de sinalização, no chão, a fim de                
visualizar os pontos específicos onde os mobiliários deverão ser instalados. 

Cabe ao docente verificar, dentro das possibilidades de suas práticas pedagógicas, a não             
realização de atividades que façam com que os estudantes mudem as carteiras de             
localidade. 

 

C. Laboratórios 
a. De ordem geral 

Aos laboratórios são aplicáveis todas as medidas preventivas de caráter geral: 

● É obrigatório o uso de máscaras de tecido pelos usuários; 
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● As portas e janelas deverão permanecer abertas durante todo o período de            
utilização; 

● Deverão ser interditados os laboratórios que não permitam a aberturas de janelas; 
● É importante e imprescindível que o distanciamento social bem como as medidas de             

etiqueta respiratória sejam cumpridas; 
● Deverão ser disponibilizados, nos laboratórios, meios para a realização da limpeza           

de superfícies/bancadas, pelos usuários desses ambientes, antes e após sua          
utilização, como álcool em gel 70%, papel toalha, hipoclorito de sódio, diluído na             
concentração de 0,1% (indicado para a utilização em equipamentos, utensílios,          
pisos, paredes, balcões climatizados) e/ou quaternário de amônia (indicado para          
desinfecção de equipamentos eletrônicos); 

● Os pisos deverão ser higienizados no final de cada turno. 

 

b. De ordem específica 

O aluno, docente ou técnico de laboratório deverão estar cientes dos riscos ao realizar a               
limpeza do equipamento visando a proteção à sua saúde e a dos demais, além da não                
danificação do equipamento. 

As práticas e atividades de laboratório deverão ter suas turmas redimensionadas para            
respeitar um distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os estudantes. 

Não deverão ser realizadas atividades em que haja o compartilhamento de bancada,            
máquina, equipamento ou painel sem a prévia higienização. 

As atividades práticas deverão ser planejadas para o uso individual da bancada, máquina,             
equipamento ou painel, de forma a respeitar o distanciamento social de 1,5m. 

A disposição dos alunos para a realização de atividades práticas em bancadas, máquinas             
ou equipamentos, com menos de 1,5 m de largura, deve atender o disposto na Figura 2                
abaixo, de forma a evitar que um estudante se mantenha diretamente de frente para o               
outro. 

Nos laboratórios que possuam equipamentos que necessitem de temperatura controlada          
para o funcionamento poderão ser utilizados os aparelhos de ar condicionado, após            
avaliação do Comitê Local. 
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Figura 2: Disposição sugerida de alunos em laboratório de Biologia com 62,44m². 

 

A disposição dos alunos nas bancadas ou equipamentos podem variar, ficando a cargo do              
docente e/ou técnico a visualização do melhor layout. 

No caso de ser adotada distância maior do que 1,5m de largura, é permitida a disposição de                 
forma paralela dos alunos para a realização de atividades práticas em bancadas, máquinas             
ou equipamentos. 

Os equipamentos ou bancadas podem variar sendo a cargo do docente e/ou técnico a              
visualização do melhor layout. 

Apesar da representação do layout na Figura 2 referir-se a bancadas, a sua interpretação é               
extensível a: 

● Máquinas de usinagem industrial; 
● Painéis elétricos; 
● Bancadas de prototipagem; 
● Bancadas de manutenção ou oficinas; 
● Bancadas com equipamentos diversos; 
● Painéis de hidráulicas; 
● Painéis de automação; 
● Simuladores de procedimento; 
● Mesas de laboratórios de informática; 
● Equipamentos e máquinas de marcenaria; 



22 

● Equipamentos de análises físico-químicas; 
● Estufa ou casas verdes; 
● Demais equipamentos, máquinas ou atividades práticas. 

 

D. Biblioteca 

 

A biblioteca constitui, comumente, um ambiente de alta densidade demográfica,          
necessitando, assim, de um planejamento para o seu funcionamento, a fim de evitar             
aglomerações e exacerbação do risco inerente à disseminação da COVID-19. Nesse           
sentido, seguem as recomendações gerais: 

Deverá ser afixada no chão a marcação com fita de sinalização da distância mínima de 1,5                
metros que os usuários devem manter nas filas para o atendimento e para o acesso ao                
balcão e acervo. Haverá controle da quantidade de usuários  

Os usuários deverão ser orientados a manter distância mínima de segurança de 1,5 metros              
entre si. A entrada dos usuários da biblioteca será condicionada à obrigatoriedade do uso              
de máscara de proteção e álcool em gel. 

Será disponibilizado o álcool em gel na entrada desse ambiente em totem ou dispenser.              
Placas e cartazes de orientação deverão ser afixados na área externa e no interior desse               
ambiente sobre as normas de conduta nesse espaço. 

Para a proteção das pessoas que exercem atividades laborais na biblioteca, serão            
disponibilizados para o uso dos servidores (as)/trabalhadores(as) da biblioteca protetor          
facial (face shield) para aqueles(as) que atenderão ao público. O uso de máscaras pelos(as)              
servidores (as)/trabalhadores(as) da biblioteca será obrigatório em todo o expediente de           
trabalho. 

O layout da mobília será reestruturado (conforme Figura 3), de modo que mesas e cadeiras               
tenham o distanciamento mínimo de 1,5m. Recomenda-se a não utilização do           
ar-condicionado no recinto. A porta e as janelas deverão permanecer abertas, a fim de              
manter a ventilação natural do ambiente comunitário. 
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Figura 3: Disposição sugerida de mobiliário da Biblioteca. 

 

Recomenda-se o incentivo da utilização do Portal de Periódicos Capes e bibliotecas digitais,             
a fim de reduzir a movimentação de pessoas. A fim de evitar a manipulação coletiva do                
acervo, apenas as pessoas que trabalham na Biblioteca terão acesso ao acervo. Os             
empréstimos serão solicitados mediante prévio agendamento pelo sistema Pergamum.         
Após escolha do material pelo sistema, o usuário comparecerá à Biblioteca para receber o              
material solicitado. Caso o usuário solicite, in loco, consultar algum material do acervo, deve              
solicitá-lo ao servidor(a)/funcionário(a) da biblioteca para que verifique a possibilidade dessa           
consulta. 

Será permitido apenas uma pessoa por computador, assegurando o distanciamento mínimo           
entre os usuários de 1,5m. Nas mesas, será adotado o distanciamento mínimo entre os              
usuários de 1,5m. Caso não seja possível a utilização individual da mesa ou computador              
respeitando o distanciamento mínimo adotado, recomenda-se não permitir o uso desses           
espaços. As salas de leitura coletiva devem ser fechadas, caso não seja possível respeitar              
o distanciamento mínimo recomendado. 

No caso peculiar das bibliotecas, cujo acervo pode ser danificado pela utilização de             
qualquer agente químico desinfetante, a medida mais apropriada é o tempo. Nessa            
perspectiva, recomenda-se reservar uma sala fechada com estante para ser utilizada como            
“espaço da quarentena”, onde os livros deverão permanecer durante 14 dias antes de ser              
disponibilizado para empréstimo.  

É importante observar que o local de quarentena do acervo devolvido seja seguro, inviolável              
e protegido contra danos e furtos. Assim, os materiais devolvidos devem ser            
acondicionados nessas estantes separadas do acervo geral, com a identificação da data            
que foi devolvido, permanecendo em quarentena por, no mínimo, 14 dias. Para            
manuseá-los, é imprescindível a utilização de luvas que devem ser descartadas           
imediatamente após o manuseio e precedidas da higiene das mãos. 



24 

O processamento dos materiais emprestados devolvidos deverá obedecer aos protocolos          
sanitários estabelecidos pelas autoridades sanitárias, sempre com uso de máscaras, luvas           
e protetor facial, conforme Procedimento Operacional Padrão (POP) específico a ser           
estabelecido pela Coordenação do Setor de Biblioteca. 

 

E. Áreas Abertas (Pátios, Ginásio de Esportes) 

 

As áreas livres e espaços de convivência são ambientes propícios à interação social e              
eventuais aglomerações, merecendo especial atenção. A interação faz parte da vida social,            
recomendando-se apenas que as medidas sanitárias sejam adotadas de maneira cordial e            
acolhedora. Recomenda-se não realizar quaisquer atividades que impossibilitem a         
manutenção da distância mínima de 1,5m entre as pessoas, tendo em vista o risco de               
contaminação.  

Não se recomenda a realização de atividades em grupo nesse período, somente individuais,             
com o maior distanciamento possível das demais pessoas. Deste modo, os esportes            
coletivos caracterizados pelo contato físico e interação direta encontram-se suspensos por           
medida de segurança sanitária, até que se tenha as condições de segurança mínimas para              
a sua liberação. 

Considerando o caráter fundamental para a formação integral do(a) estudante, quando do            
retorno programado e escalonado às atividades presenciais, recomenda-se que a          
realização de atividades ao ar livre de recreação, prática esportiva individual e treinamento             
individual, devam seguir os protocolos sanitários estabelecidos e o máximo distanciamento           
possível entre os praticantes. 

Deve-se reforçar as medidas de orientação, educativas e de sensibilização para as normas             
sanitárias e saúde coletiva, a fim de possibilitar que seja mantido o distanciamento mínimo              
de 1,5m entre as pessoas. 

Enquanto as medidas sanitárias de restrição e distanciamento estiverem vigentes, por conta            
da Pandemia da COVID-19, os vestiários do Ginásio deverão ser interditados para banhos e              
trocas de vestuário, tendo em vista o grande risco de contaminação e disseminação do              
vírus SARS-CoV-2.  

 

F. Guarita e Portaria do Campus  

 

Por se tratar de ambiente de entrada e saída de pessoas, recepção de correspondências e               
materiais, deverá ser mantida a limpeza constante no local e a presença de dispenser de               
álcool em gel. 
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Recomenda-se a ocupação de forma individual dos postos de trabalho, respeitando-se a            
escala e o revezamento necessários na alternância entre os momentos de vigilância            
estática e rondas periódicas. De igual modo, a portaria deve obedecer à presença de              
apenas um colaborador(a) por turno, de modo que haja distanciamento mínimo de 1,5m             
entre o posto ocupado pelo(a) porteiro(a) e pelo(a) vigilante na Guarita e Portaria do              
Campus. 

Deve-se tomar as providências necessárias para garantir aos trabalhadores, que atuam           
como vigilantes e porteiros, o fornecimento de máscaras de proteção e luvas de             
procedimento, a cargo das empresas terceirizadas. 

Deve-se orientar e promover a higienização dos materiais de trabalho a cada troca de turno               
de serviço, bem como a constante higienização das mãos e comportamentos preventivos,            
sobretudo o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas. 

 

4.2. Ações Procedimentais 

 

As ações de contingenciamento e prevenção deverão pautar-se, inicialmente, no “Plano de            
Contingência Institucional do Instituto Federal da Bahia frente à Pandemia do SARS-COV-2            
(Coronavírus)”, aprovado pela Resolução CONSUP n° 20, de 26 de agosto de 2020.             
Prioritariamente, deverão ser obedecidos os procedimentos padronizados no protocolo de          
atendimento e protocolo de controle de acesso às unidades do IFBA (Anexos V e VI,               
respectivamente, do Plano Institucional). 

Além dos protocolos e procedimentos institucionais gerais, o “Grupo de Trabalho em Ações             
e Acompanhamento” do “Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do            
Coronavírus (COVID-19)” (Portaria nº 25, de 24 de abril de 2020), deverá elaborar             
procedimentos operacionais padrão (POPs), com o objetivo de racionalizar as ações de            
enfrentamento. 

Deste modo, espera-se que as providências e recomendações contidas no presente Plano            
Local de Contingenciamento, bem como os encaminhamentos e planejamento de          
aquisições e estruturação do Campus realizado pelo “Grupo de Trabalho de Plano de             
Contingência” (segundo relatório de atividades que consta no processo SEi n°           
23459.000732/2020-79), possam dar suporte às ações e acompanhamento por parte do           
“Grupo de Trabalho em Ações e Acompanhamento”. 
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ANEXO 
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Assento Bloqueado  

A distância mínima de afastamento entre os assentos disponíveis é de 1,50 m 
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