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O Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19),
constituído no campus Lauro de Freitas do IFBA com fundamento no art. 2º da Portaria nº
1.208/2020 de sua Reitoria, no cumprimento das suas atribuições, vem aos públicos interno e
externo fornecer informações atualizadas sobre as medidas institucionais adotadas para a prevenção
da rápida disseminação do COVID-19.
Durante a atual semana, observou-se no cenário nacional e também em âmbito local um
crescente agravamento da disseminação do novo coronavírus, acompanhado da intensificação das
medidas restritivas de controle da circulação de pessoas pelas diversas esferas de governo. O
fechamento de shoppings, restaurantes, academias e cinemas; a suspensão de aulas nas instituições
de ensino; a proibição da circulação de ônibus interestaduais e intermunicipais; todas essas ações
denotam o grau de preocupação e esforços dedicados ao controle da propagação do COVID-19.
Em consonância com essas ações, o Conselho Superior do IFBA decidiu suspender por
tempo indeterminado as atividades presenciais no âmbito de todo o instituto federal, em
reunião extraordinária realizada na quinta-feira (19/03/2020). Diante dessa decisão, cujo
cumprimento se dará também no campus Lauro de Freitas, assume esse comitê local o compromisso
de informar com antecedência às comunidades interna e externa a retomada dessas atividades
presenciais, uma vez que não há previsão de quando essa situação de crise pandêmica se resolverá.
Comunica-se ainda que, em atividade concomitante às desempenhadas por esse comitê, as
comissões criadas para atuar durante o atual estado de crise pandêmica estão em pleno exercício das
atribuições que lhes foram confiadas, de modo a poder minimizar, dentro dos limites previstos na
legislação e nas normas internas do IFBA, os impactos negativos do atual contexto provocado pelo
novo coronavírus e também cumprir as missões institucionais que essa entidade de ensino possui.

Esse comitê reitera a sua missão de se manter atento aos boletins oficiais de atualização da
situação do COVID-19 e às medidas adotadas pelas diversas esferas de governo, a fim de poder agir
como for adequado e necessário ao enfrentamento da questão.
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