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A Direção Geral e demais servidores do campus Juazeiro reuniram-se na data de 16 de março                
de 2020 para tratar da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) acerca do estado               
de pandemia causado pelo COVID-19, e em atenção às recomendações determinadas pelo            
Ministério da Saúde e Ministério da Educação, à nota informativa conjunta da Secretaria da              
Saúde e da Educação do Estado da Bahia, ao Decreto Municipal nº 217/2020 de 13/03/2020               
que dispõe sobre medidas preventivas para enfrentamento da emergência da saúde pública,            
decorrente do coronavírus e do H1N1, e seguindo as orientações da Reitoria do IFBA. 
 
Na oportunidade ocorreram as seguintes deliberações por parte da comunidade acadêmica: 
 
1- Suspensão das aulas no período de 16 a 20 de março, em caráter preventivo; 
2- Suspensão das atividades que envolvam aglomerações de pessoas, tais como eventos,            
atividades de natureza extracurricular, cerimônias (formaturas), congressos, seminários, nos         
âmbitos científico, artístico, cultural ou esportivo no período entre 16 a 22 de março; 
3 - Definição do Comitê e ações de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus               
(COVID-19) e H1N1; 
4 - Deixar de sobreaviso e convocar, a qualquer momento, os/as servidores/as podendo,             
inclusive, demandar atividades para execução em modo remoto, caso a gestão julgue essencial. 
 
Para compor o comitê, o Diretor consultou os presentes e colocaram-se à disposição da força               
tarefa os servidores abaixo: 
 
1 -  FERNANDO SANTOS DA PAIXAO (3079274) 
2 -  PAULO FREDERICO LEITE RODRIGUES RIBEIRO (2178161) 
3 - ONECIO ARAUJO RIBEIRO (1160608) 
4 - SEVERINO DA COSTA GOMES (3155536) 
5 - JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA (1962547) 
6 - SELMA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE ALVES (1105340) 
7 - SIZENANDO JOSÉ DE ANDRADE JUNIOR (1882611) 
9 - BRUNO DEL SARTO AZEVEDO (3056214) 
10 - JULIANA MOUSINHO SAPHIRA ANDRADE (2135437) 
11 - SIMONE ALINE ARAUJO GUIMARAES DE SA (2256861) 
12 - EGINALDO BOMFIM (2744543) 
 
 
Após formação do comitê, houve o agendamento de uma reunião para 14h do mesmo dia com o                 
intuito de elaborar o plano de ação para discutir as medidas à serem adotadas doravante. 
 
Os membros do comitê de prevenção do COVID-19 e H1N1, constituído pela Portaria nº 15 de                
16 de março de 2020, reuniram-se na tarde de 16/03/20 para construir o protocolo de ação e                 
orientação sobre os agentes virais em epígrafe.  
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SITUAÇÃO AÇÃO 

Suspensão de aulas na rede municipal e/ou 
estadual. 

Comunicação à Reitoria e avaliar suspensão 
imediata das atividades. 

Um caso confirmado no Campus 
(estudante/servidor/familiar). 

Comunicação à Reitoria e órgãos de saúde, 
suspensão imediata das atividades. 

Caso confirmado na cidade ou caso suspeito 
no campus (observar os principais sintomas). 

Comunicação à Reitoria e/ou unidades de 
saúde local. 

Medidas para evitar propagação dos vírus Além das ações adotadas pela comunidade 
acadêmica de suspender as aulas e 
expediente, devem ser tomado os seguintes 
cuidados:  
-Realizar lavagem frequente das mãos com 
água e sabão por pelo menos 20 segundos a 
cada vez, esfregando os espaços entre os 
dedos, o dorso da mão e cavidades. Se não 
houver água e sabonete, usar um 
desinfetante para as mãos à base de álcool; 
- Evitar contato próximo com pessoas 
doentes; 
- Ficar em casa quando estiver doente; 
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com 
um lenço de papel e jogar no lixo; 
- Evitar tocar olhos, boca e nariz; 
- Em locais com grande concentração de 
pessoas, preferencialmente, mantenha-se a 
pelo menos 1 metro de distância de pessoas 
que estiverem tossindo ou espirrando; 
- Se tiver de tossir ou espirrar, cubra o rosto 
com o braço dobrado; 
- As mesmas recomendações valem para 
qualquer local fechado, como o ambiente de 
trabalho; 
- O uso de álcool gel é uma medida eficaz 
para higienização das mãos, segundo o 
Ministério da Saúde. No entanto, deve ser 
considerada uma segunda opção, somente 
para ocasiões em que não é possível lavar as 
mãos com água e sabão; 
- As máscaras devem ser usadas somente 
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por aqueles que já estão infectados pelo 
vírus, por profissionais da saúde ou por 
pessoas que estão com sintomas do 
coronavírus. 

Canal de comunicação  Site do Campus Juazeiro, Redes Sociais e 
E-mail institucional. 

Porta voz  ● Fernando Paixão (77) 99865.7835 
● Juliana Mousinho (71) 98811.9090 / (74) 

99109.6086 
 

Monitorar a situação nos municípios da 
região 

Onécio Ribeiro 

Contato com os demais comitês do Vale do 
São Francisco 

Selma Maria 

 
 
CONSIDERANDO os casos confirmados de H1N1 e a classificação pela Organização Mundial 
de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO a preocupação do Ministério da Saúde, manifestada pelo Ministro da Saúde, 
Luiz Mandetta, afirmando que, a partir da próxima semana, a contaminação pelo coronavírus 
dar-se-á com maior intensidade, assim como a situação alarmante para a qual o País deva se 
preparar; 
 
As medidas tomadas por este Comitê poderão ser avaliadas a qualquer momento, mesmo antes 
do prazo estipulado. 
 
ATENÇÃO: Se você ou algum membro da família apresentar os sintomas, entre em             
contato com uma Unidade de Saúde.  
 
Também é importante que nos informe para que possamos adotar os PROTOCOLOS DE             
PREVENÇÃO da nossa comunidade, através dos seguintes Whatsapps: (77) 99865.7835          
Fernando Paixão e (71) 98811.9090 Juliana Mousinho. 
 
 
 
 
 


