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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Emídio dos Santos - Bairro Barbalho - CEP 40301-015 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

INFORMATIVO

 

Medidas necessárias no acesso ao campus de Salvador do IFBA nas FASES 01 e 02 do Plano de
Retomada Gradual - PRG

É de responsabilidade de toda comunidade que ingressar no IFBA, campus de Salvador, que pratiquem boas
regras de conduta sanitária e de higienização individual para mitigar os riscos de contaminação a COVID-19.
Listamos, a seguir, algumas medidas que todos(as) devem seguir quando estiverem circulando no campus. 

1) Mantenha o distanciamento de pelo menos 1,5 metro das outras pessoas e respeite as marcações dos
espaços;

2) Utilize os lavatórios espalhados pelo campus para lavar com frequência as mãos com água e sabão.

3) Utilize os dispensers espalhados pelo campus e  higienize regularmente as mãos com álcool gel 70%;

4) Sempre utilize  máscaras de proteção facial. As descartáveis devem ser jogadas em lixeiras e as de pano
devem ser trocadas a cada 2 horas  (se possível tenha sacos plásticos para guardá-las, para posteriormente
higienizá-las);

5) Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca. Se usar lenço de papel, descarte-o adequadamente em
lixeiras.

6) Evite tocar o rosto com as mãos sem que elas estejam devidamente higienizadas;

7) Evite compartilhar  objetos pessoais (material escolar, copos, celulares etc.);

8) Evite guardar ou apoiar pertences pessoais como mochilas, bolsas e chaves em locais de uso comum;

9) Não deixe máscaras, luvas e outros itens de uso pessoal sobre mesas, bancadas ou áreas comuns;

9) Evite situações de aglomeração de qualquer tipo dentro ou fora do campus:  reuniões, eventos sociais e
confraternizações;

10) Nas atividades administrativas e acadêmicas, dê prioridade a reuniões e encontros virtuais;

11) Evite comportamentos sociais como apertos de mão, abraços, beijos;

12) Observe e respeite as marcações de distanciamento nos setores que potencialmente geram aglomerações
(bibliotecas, cantinas ou qualquer lugar que tenha filas para atendimento ao público);

13) Evite o uso de ar-condicionado, priorize a ventilação natural em salas e laboratórios,  mantendo portas e
janelas abertas, sempre que possível;

14) Não se aglomere nos elevadores e só use-o se estiver com dificuldade de locomoção. Veja o cartaz
informativo com a capacidade de cada elevador.
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15) Nos laboratórios é importante que os(os) usuários(as) colaborem com a higienização dos espaços como
bancadas, cadeiras e equipamentos de uso comum. Solicitem os materiais para realizam para essa
higienização;

16) Os(as) estudantes devem apresentar seu cartão de imunização ou carteira digital quando acessarem o
campus;

17) O campus dispõe de cartazes informativos. Sigam as orientações;

18) Sem aglomerar, evitem saírem sozinhos(as) e ficarem em paradas de ônibus desertas, pratiquem a carona
solidária;

19) Em caso de contato com alguém que testou positivo para a COVID ou se estiver com sintomas gripais,
permaneça em casa, em observação. Informe, imediatamente, aos(às) servidores(as), coordenações e
diretorias  a respeito dos procedimentos adotados.

20) Lembrem que a proteção individual e a proteção comunitária preservam nossas vidas.

 

Att.,

 

 

Em.10.11.2021

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Diretor (a) Geral do Câmpus
Salvador, em 10/11/2021, às 15:00, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2067363 e o código CRC 879656D3.

23279.006702/2021-75 2067363v2


