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COMUNICADO - SEA/DG.SEA

À Comunidade IFBA - Campus Seabra
 
Prezados(as),
 
O Instituto Federal da Bahia - Campus Seabra, considerando a declaração da Organização Mundial

da Saúde (OMS) acerca da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), bem como a urgente
necessidade em adotar e reforçar as medidas de prevenção e controle que visam minimizar a propagação da doença,
informa as ações que serão adotadas no campus, em consonância com  as recomendações  que vêm sendo divulgadas
pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, através do Ofício-Circular nº
02/2020/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC. As ações têm como objetivo reduzir os riscos de possíveis contaminações
tanto do público que compõe a instituição - terceirizados, estagiários, discentes, docentes e técnicos-administrativos -
quanto da sociedade em geral. As principais ações são:

 
1. Divulgação de material informativo impresso nos diversos espaços do campus;
2. Intensificação das medidas de higienização dos ambientes;
3. Suspensão da utilização dos ares-condicionados (Recomendamos que as portas e janelas sejam

mantidas abertas para possibilitar que o ambiente seja arejado por ventilação natural);
4. Recomendação de que sejam evitadas as realizações de viagens acadêmicas e administrativas;
5. Evitar a realização de reuniões, assembleias , eventos e outras atividades da mesma natureza que

promovam aglomerações;
6. Criação de comissão para acompanhamento e divulgação das informações relacionadas à doença e

proposição de medidas protetivas no âmbito do campus;
7. Reforço das ações de orientação e prevenção.
 
Para além das medidas elencadas, recomendamos que seja feito o acompanhamento das informações

e orientações que vêm sendo divulgadas pelo setor de sáude do campus, através da servidora Luciana Gaspar dos
Santos.

Ressaltamos que, no momento, as atividades acadêmicas e administrativas estão mantidas.
Contamos com o comprometimento de todos e todas no apoio às ações de prevenção e contenção da

doença.
Por fim, informamos que o campus vem acompanhando a evolução da propagação do novo

coronavírus e orientações adicionais serão compartilhadas com a comunidade a qualquer momento.
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTOS, Diretor(a) Geral em
Exercício, em 13/03/2020, às 20:09, 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 1427471 e o código CRC F30AFA89.
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