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OFÍCIO Nº 2635902/2022/GABINETE.REI

Salvador, 24 de novembro de 2022.
Aos Dirigentes dos campi e da Reitoria do Instituto Federal da Bahia
 
Aos Comitês Locais de Combate e Prevenção a Covid-19 do IFBA
 
Assunto: Retomada de protocolos de biossegurança contra a COVID-19 no IFBA
 
 
Prezados(as) Dirigentes e integrantes dos(as) Comitês Locais,
 
Com nossos cordiais cumprimentos, considerando a retomada do crescimento de contágio

observada no estado da Bahia, bem como as deliberações da 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes
do IFBA, comunicamos aos(às) dirigentes e à toda comunidade acadêmica do IFBA que seja recomendada
expressamente a retomada da utilização de máscaras de proteção facial em atividades presenciais em espaços
fechados e/ou com aglomeração.

Orientamos também que sejam adotadas medidas pedagógicas quanto à higienização
frequente das mãos com água ou com álcool gel 70%, por meio de campanhas institucionais dentro das
unidades do IFBA. Em complemento, estabelecer que as equipes terceirizadas reforcem os procedimentos de
limpeza e de desinfecção de equipamentos e ambientes, e, sempre que possível, a realização de atividades
presenciais em espaços abertos ou com ventilação.

Solicitamos que as Direções Gerais e os Comitês Locais estimulem servidores(as) e
estudantes a atualizar as doses vacinais disponíveis em suas localidades, contribuindo para a mitigação do
crescimento da doença.

Fundamental que as pessoas que apresentem sintomas da COVID-19 busquem
atendimento médico e, caso necessário, se afastem das atividades presenciais com licença para tratamento
médico por meio de atestado, comunicando imediatamente às Direções Gerais e/ou os Comitês Locais de
Prevenção e Combate à Covid-19.

É momento de reforçar o cuidado de si e dos outros contra os efeitos da COVID-19.
Atenciosamente, 
 
 

LUZIA MATOS MOTA
Presidente do Colégio de Dirigentes
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Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Presidente do Colégio de
Dirigentes , em 25/11/2022, às 11:40, 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 2635902 e o código CRC F100D63B.

23278.010895/2022-50 2635902v8

Ofício-Circular GABINETE.REI 2635902         SEI 23278.010895/2022-50 / pg. 2


	Ofício-Circular GABINETE.REI 2635902

