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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, tem por finalidade o acompanhamento da evolução da pandemia do 

coronavírus (COVID-19) para sugerir e adotar as medidas locais preventivas e educativas 

necessárias à redução da transmissão desse vírus. 

Em atenção aos resultados mundiais obtidos pelos diversos países afetados no controle do 

COVID-19, observa-se que nos locais em que se conseguiu manter os níveis de disseminação 

dentro dos limites da capacidade dos respectivos sistemas de saúde – como Hong Kong, Taiwan e 

Singapura – a adoção de medidas restritivas da circulação de pessoas se deu em larga escala e de 

forma antecipada à propagação do vírus, traduzindo um modo eficiente de controle da curva de 

crescimento da transmissão viral. 

Apesar do município de Lauro de Freitas ainda não possuir nenhum caso de contágio pelo 

COVID-19 confirmado pelas autoridades, o município de Salvador, que é seu vizinho territorial, já 

possui casos confirmados, tendo a Prefeitura da capital já adotado uma série de medidas restritivas 

da circulação de pessoas. São cidades que compõem um aglomerado urbano (em conurbação), 

havendo intensa dependência econômica de Lauro de Freitas em relação a Salvador, com milhares 

de pessoas que se deslocam diariamente para a capital para os fins de trabalho, comércio e lazer, 

circulando em transportes públicos diversos como o metrô e ônibus. 

Diante desse contexto, considerando a velocidade de transmissão do COVID-19 e tendo em 

vista a necessidade de evitar aglomerações e reduzir o volume de deslocamento em transporte 

público para prevenir a sua disseminação, esse comitê decidiu pela suspensão total das atividades 

presenciais acadêmicas e administrativas do campus Lauro de Freitas do IFBA de 16/03/2020 

(segunda-feira) até 20/03/2020 (sexta-feira). 



 
 

Trata-se de medida de distanciamento social que impede que a escola funcione como um 

mecanismo facilitador da propagação do coronavírus, já que mesmo os infectados assintomáticos 

podem transmitir a doença, não sendo possível a continuidade das atividades institucionais 

presenciais sem risco à saúde da comunidade interna e da população local. 

Esse comitê informa às comunidades interna e externa que permanecerá atento aos boletins 

oficiais de atualização da situação do COVID-19 de modo a poder adotar todas as medidas 

necessárias ao enfrentamento da questão, já estando programada a emissão de novo comunicado 

atualizado para o dia 20/03/2020 (sexta-feira), que esclarecerá, dentre outras informações 

relevantes, sobre a continuidade da suspensão das atividades presenciais institucionais. 
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