
 

1



 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA CAMPUS DE SIMÕES FILHO
 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO IFBA CAMPUS SIMÕES FILHO

DIANTE DA PANDEMIA DO SARS-COV-2 (COVID-19)

Plano de Contingência do IFBA Campus Simões
Filho diante da pandemia da doença pelo
SARS-CoV-2 (COVID-19), elaborado pelo
Comitê Local de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus
(COVID-19) – Portaria n. º 053 de 17 de
março de 2020, atualizado pelas Portarias 034
de 18 de março de 2021 e 102 de 07 de outubro
de 2021, do Campus Simões Filho, formado em
cumprimento à Portaria IFBA Reitoria nº 1.208,
de 13 de março de 2020.

Simões Filho, 2021



 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA CAMPUS DE SIMÕES FILHO
 
 

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A COMUNIDADE 7
1.1 MEDIDAS INDIVIDUAIS 8
1.2 ORIENTAÇÕES  QUANTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 8
1.3 ORIENTAÇÕES QUANTO À GESTÃO DO TRABALHO ACADÊMICO 9

2 PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA 10
2.1 LIMPEZA 11
2.2 USO DE BEBEDOUROS 12
2.3 TETO DE OCUPAÇÃO 13
2.4 PROTOCOLO DE SEGURANÇA 13
2.5 COMUNICAÇÃO 15

3 ORIENTAÇÕES DETALHADAS DE ACESSO, LIMPEZA, CONDIÇÕES ESTRUTURAIS,
DENTRE OUTROS 15

3.1 ACESSO AO CAMPUS  ATRAVÉS DA PORTARIA PV1 E PV3 16
3.2 ACESSO AO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO 16
3.3 PAVILHÃO ACADÊMICO 17
3.4 PAVILHÃO DA GRADUAÇÃO 19
3.7 PAVILHÃO DOS LABORATÓRIOS (OFICINAS) 23
3.8  LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 24
3.9  LAN HOUSE 25
3.10 BIBLIOTECA 25
3.11 GINÁSIO 27
3.12 ESCADA 28
3.13 BANHEIROS E VESTIÁRIOS 28
3.14 REFEITÓRIOS E CANTINAS 28
3.15 SALAS DE REUNIÕES E AUDITÓRIOS 30
3.16 ATENDIMENTO AO PÚBLICO 31
3.17 USO DE ÁREAS EXTERNAS 31
3.18 USO DE EPIS 32



 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA CAMPUS DE SIMÕES FILHO
 
 

3.19 USO DE EPCS 32

REFERÊNCIAS

ANEXOS



 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA CAMPUS DE SIMÕES FILHO
 
 

INTRODUÇÃO

O Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça ao Coronavírus

(COVID-19) foi formado em atendimento à Portaria nº 1.208, de 13 de março de 2020, em todos

os campi, para atuar conjuntamente com o Comitê Central. Dessa forma, ele é constituído por

representantes da direção geral, direção de ensino, direção administrativa, coordenações de

cursos/áreas, técnicos administrativos em educação, docentes, discentes e pais/responsáveis.

No início, o Comitê Local se debruçou nas discussões referentes às orientações contidas

na Resolução nº 07, de 23 de março de 2020, como também deu suporte no andamento da

organização do término do ano letivo de 2019, das atividades remotas, da escala de manutenção

do campus e na melhoria das formas de comunicação com toda a comunidade interna e externa.

Em 2020, as atividades principais do Comitê Local ficaram centralizadas na construção

do Plano de Contingência do campus, tendo como base o Plano de Contingência Geral do IFBA.

Ações como mapeamento de como seria a organização das salas de aula, setores, laboratórios,

cantina etc.; planejamento de ações para aquisições de materiais/equipamentos necessários ao

combate à COVID-19, tais como: álcool 70%, dispensers, máscaras, tapetes sanitários,

termômetros, oxímetros, dentre outros; análise de condutas de preservação da saúde, como uso

de máscara, afastamento entre pessoas, gerenciamento de filas do transporte escolar, fila na

distribuição da merenda, limpeza dos espaços e levantamento do quantitativo de computadores

disponíveis por servidores e, em especial, estudantes, que não tem acesso a esses recursos em

suas residências.

Atualmente, o Comitê Local está focando nas discussões sobre o Plano de Retomada,

aprovado pelo CONSUP, Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021, e na organização para

ingresso nas fases.
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OBJETIVOS

● Orientar às comunidades administrativa e acadêmica do Campus Simões Filho para

manutenção de um ambiente institucional seguro e saudável no contexto do

enfrentamento da pandemia da COVID-19;

● Estabelecer procedimentos para manutenção das atividades previstas nas fases do Plano

de Retomada;

● Estabelecer procedimentos específicos levando em consideração as especificidades do

nosso campus;

● Contribuir com as medidas de prevenção, contenção e mitigação instituídas pelas

autoridades sanitárias do Município de Simões Filho, do Estado da Bahia e do país.
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1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A COMUNIDADE

O Plano de Contingência Institucional geral, discutido e aprovado pela comunidade (cf.

links abaixo), serviu de base para a construção deste documento, o qual visa trazer orientações

específicas para a realidade do nosso campus, levando em consideração a retomada gradual das

atividades aprovada pela Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021 (cf. link abaixo).

● Plano de Contingência Institucional do Instituto Federal da Bahia frente à pandemia do

Sars-Cov-2 (Coronavírus): https://portal.ifba.edu.br/coronavirus/comite-de-prevencao/pla

no-de-contingencia-do-ifba.pdf.

● Errata do Plano de Contingência Institucional do Instituto Federal da Bahia frente à

pandemia do Sars-Cov-2 (Coronavírus): https://portal.ifba.edu.br/coronavirus/comite-de-

prevencao/ErrataPlanodeContigncia01092020.pdf.

● Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021: Aprovação do Plano de Retomada Gradual

às Atividades Presenciais acadêmicas e administrativas nos cursos técnicos, superiores de

graduação e de pós-graduação no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia da Bahia: https://portal.ifba.edu.br/noticias/2021/consup-aprova-plano-de-reto

mada-gradual-das-atividades-presenciais-no-ifba.
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1.1 MEDIDAS INDIVIDUAIS

● Trabalhe, sempre que possível, com as janelas e portas abertas;

● Trabalhe com uso de máscara, mesmo quando estiver sozinho, exceto nos momentos de

refeição;

● Siga as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros;

● Lave suas mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70% frequentemente;

● Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos,talheres, materiais de escritórios e

afins;

● Não cumprimentar as pessoas com aperto de mãos, beijos ou abraços;

● Respeite o distanciamento social de no mínimo 1,0 m (um metro) conforme “Orientações

para a retomada segura das atividades presenciais nas escolas de educação básica no

contexto da pandemia da COVID-19”, elaboradas pelo Ministério da Saúde através da

Secretaria de Atenção Primária à Saúde ;1

● Siga sempre as orientações sobre contenção e prevenção da COVID-19 do Ministério da

Saúde.

1.2 ORIENTAÇÕES QUANTO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

As atividades administrativas serão retomadas conforme o previsto no Plano de

Retomada, Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021, respeitando o limite para cada fase, a

qual será informada gradualmente para atendimento das atividades presenciais.

1 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-apresenta-orientacoes-para-
volta-segura-as-aulas-presenciais/ORIENTAESPARARETOMADASEGURADASATIVIDADESPRESENCIAISN
ASESCOLASDEEDUCAO.pdf
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1.3 ORIENTAÇÕES QUANTO À GESTÃO DO TRABALHO ACADÊMICO

Conforme previsto no Plano de Retomada, Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021,

o limite para cada fase será respeitado. Desse modo, a organização acadêmica prevista para o

ingresso nas fases será disponibilizada em forma de anexo.

As/Os alunas/os, devidamente fardadas/os, que estiverem aptas/os para cada fase, vão

chegar no primeiro dia de aula, com 60 minutos de antecedência e seguirão o seguinte fluxo:

1. Chegada na portaria: Conferir se o nome consta na listagem de acordo com a fase em

andamento e aferição de temperatura;

2. Dirigir-se à sala do DEPEN (Departamento de Ensino): Assinar o Termo de Adesão

Esclarecido e apresentar o cartão original de vacinação juntamente com uma cópia.

Nesse momento, receberá também a máscara de proteção individual;

3. Seguir para o local onde ocorrerá a aula: Deve-se respeitar sempre o distanciamento

entre as pessoas;

4. É importante manter-se informada/o: Ler os informes, orientações e procedimentos

que estarão afixados nas dependências do campus.

Os servidores, que estiverem aptos para cada fase, vão chegar no primeiro dia de aula,

com antecedência e seguirão o seguinte fluxo:

1. Chegada na portaria: Aferir a temperatura;

2. Dirigir-se à sala do DEPEN (Departamento de Ensino): Receber a máscara de

proteção individual e o protetor facial (face shield);

3. Seguir para o local onde ocorrerá a aula/setor: Deve-se respeitar sempre o

distanciamento entre as pessoas;

9



 
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DA BAHIA CAMPUS DE SIMÕES FILHO
 
 

4. É importante manter-se informada/o: Ler os informes, orientações e procedimentos

que estarão afixados nas dependências do campus;

5. Evitar compartilhar objetos pessoais: Cada docente deverá ter seu próprio kit.

2 PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA

As orientações contidas neste item foram elaboradas com ajuda da equipe do Serviço de

Saúde do campus, utilizando as normativas institucionais do IFBA, bem como as orientações do

Ministério da Educação em consonância com o Ministério da Saúde, como também o Protocolo

de Biossegurança do Estado da Bahia.

Não poderão ter acesso ao Campus Simões Filho, discentes e servidores que apresentarem

os sinais e sintomas descritos no quadro abaixo:

Quadro 1 – Sinais e Sintomas da Síndrome Respiratória Aguda.

SÍNDROME GRIPAL (SG) SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
(SRAG)

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado
por pelo menos 2 (dois) dos seguintes sinais e
sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou distúrbios gustativos.

Indivíduo com Síndrome Gripal que apresente
dispneia/desconforto respiratório OU pressão
persistente no tórax OU saturação de O2 menor que
95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios
ou rosto ou que evoluiu para óbito por SRAG
independente da internação. Em crianças, além dos
itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz,
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

Observação: A febre pode estar ausente especialmente
(mas não exclusivamente) em gestantes e idosos.
Assim, diante de pacientes sem febre, mas com sinais e
sintomas respiratórios compatíveis com COVID19,
pode-se fazer a suspeição de SG por covid - 19.
Sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar
presentes.

Observação: Para efeito de notificação no
SIVEP-GRIPE, devem ser considerados os casos de
SRAG hospitalizados ou óbitos por SRAG,
independente de hospitalização.

Fonte: NOTA TÉCNICA COE SAÚDE Nº 54 DE 08 DE ABRIL DE 2020 (SESAB).
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2.1 LIMPEZA

Conforme Plano de Contingência do IFBA, página 41, a limpeza deverá ser

fiscalizada/organizada constantemente pelo DEPAD - Departamento Administrativo/fiscais de

contratos, respeitando as orientações contidas no Comunicado nº 01/2020/ME - Organização do

trabalho seguro em tempos de COVID-19 .2

Algumas sugestões são:

a) Higienizar as dependências do campus diariamente com solução sanitizante;

b) Higienizar periodicamente os locais de maior fluxo, como também intensivamente os

banheiros;

c) Os profissionais de limpeza, ao realizarem a desinfecção das superfícies e ambientes,

devem utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários;

d) A limpeza a seco (varrição) deverá ser evitada e só poderá ser efetuada com o mínimo

possível de pessoas no ambiente a ser limpo;

e) Higienizar as salas de aula antes e após a realização da aula (turno);

f) As carteiras, maçanetas das portas, balcões de atendimento, corrimãos e pisos deverão ser

limpos antes e depois de cada turno com solução com água e hipoclorito de sódio (água

sanitária) ou álcool a 70%;

g) Aguardar 15 minutos após a saída dos alunos para desinfecção das salas de aula, para que

haja o decaimento de gotículas do ar sobre as superfícies;

h) Limpeza e desinfecção das superfícies dos espaços (cadeiras, mesas, equipamentos de TI)

a cada troca de turno, com solução sanitizante;

2 Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/spe-divulga-atualizacao-do-
podium-de-curto-prazo/copy4_of_ComunicadoSGP.pdf
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i) Limpeza das superfícies com detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou

hipoclorito de sódio 0,1% ou outro desinfetante indicado para esse fim);

j) Higienizar os bebedouros frequentemente com álcool a 70% ou solução sanitizante;

k) Disponibilizar com fácil acesso dispensers de álcool em gel a 70% em todos os espaços

físicos da escola, especialmente nas entradas/saídas de salas de aula, sanitários,

bibliotecas, salas de informática e locais onde ficam os bebedouros;

l) Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, tatames e

outros equipamentos utilizados em práticas esportivas;

m) As lixeiras deverão ser esvaziadas e limpas constantemente;

n) Em locais de atendimento ao público, deverão as estações de trabalho serem limpas

constantemente utilizando desinfetante ou álcool em gel 70%.

2.2 USO DE BEBEDOUROS

Conforme Plano de Contingência do IFBA, página 79, devemos:

● Interditar bebedouros de jato inclinado (esguichos);

● Preferir o uso de torneiras para encher os recipientes (garrafinhas e/ou copos);

● A comunidade deverá ser incentivada a levar o seu recipiente de uso pessoal;

● Utilizar papel toalha para acionamento e coletor de resíduos com pedal para descarte;

● Interdição completa se não puder seguir essas orientações.
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2.3 TETO DE OCUPAÇÃO

A ocupação máxima do ambiente deverá ser definida em atendimento ao distanciamento

mínimo informado anteriormente, afixando cartazes com teto de ocupação permitido na entrada

dos espaços e em locais estratégicos, de fácil visualização, para monitoramento contínuo.

2.4 PROTOCOLO DE SEGURANÇA

De acordo com o documentos norteadores mencionados anteriormente, em caso de

estudante que um dos pais/cuidadores (CHECAGEM 1) informar a escola sobre a presença de

sinais e sintomas sugestivos da doença ou que um servidor identificar uma destas condições

(CHECAGEM 2), ou ainda caso apresente exame do tipo RT-PCR ou Teste Rápido para detecção

de antígeno para COVID-19 com resultado positivo, seguir as orientações a seguir:

● Em caso de dois ou mais estudantes ou servidores com resultado de exame tipo RT-PCR

ou Teste Rápido para detecção de Antígeno para COVID-19 positivo e em que se possa

estabelecer um vínculo epidemiológico entre os casos, o Comitê Local deve entrar em

contato com a Vigilância Epidemiológica do Município, para investigação da origem do

surto e definição de estratégias de mitigação de risco (SESAB, 2021);

● Para fins de definição de caso confirmado, só serão considerados os testes tipo RT-PCR

ou Teste Rápido para detecção de antígeno para COVID-19. Não estão recomendados,

nem serão considerados os testes do tipo sorológico;

● Findado o período de afastamento conforme definidos acima, as aulas em formato

presencial podem ser retomadas e a/o estudante/servidor pode voltar às atividades sem

necessidade de novo teste laboratorial;
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● Indivíduos que apresentem sinais e sintomas deverão ser direcionados ao Serviço de

Saúde do campus, e os servidores da saúde deverão proceder às orientações pertinentes,

bem como encaminhamento do indivíduo para unidades de pronto atendimento (UPA)

mais próxima;

● Discentes acima de 18 anos serão orientados a procurar atendimento especializado para

realização de teste PCR nas unidades de saúde do município por conta própria;

● Já as/os estudantes menores de 18 anos, as/os responsáveis deverão ser sinalizadas/os e

orientadas/os a fazer a retirada da/o discente e encaminhá-la/o à uma unidade de saúde

para avaliação e realização de testes confirmatórios.

Imagem 1: Fluxograma com os encaminhamentos a serem tomados em casos suspeitos.

Fonte: Serviço de Saúde.
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2.5 COMUNICAÇÃO

O campus deverá implementar ações de comunicação junto aos servidoras/es, estudantes,

pais visando a prevenção da COVID-19, por meio de ações de treinamento e campanha de

comunicação, quais sejam:

a) Desenvolver e promover campanhas direcionadas às/aos servidores, às/aos estudantes e à

família;

b) Incentivar o uso da etiqueta respiratória pelas/os estudantes e servidores: ao tossir ou

espirrar, usar um lenço descartável ou a parte interna do braço na altura do cotovelo;

c) Orientar quanto a identificação dos sintomas da COVID-19 e situações em que se deve

ficar em casa;

d) Orientar quanto ao uso permanente de máscaras e higienização adequada das mãos e

outras etiquetas de higiene;

e) Orientar quanto ao uso, higienização e descarte correto dos Equipamentos de Proteção

Individual (EPI).

3 ORIENTAÇÕES DETALHADAS DE ACESSO, LIMPEZA, CONDIÇÕES

ESTRUTURAIS, DENTRE OUTROS

O atendimento presencial em todos os setores acadêmicos e administrativos do Campus

permanecem mediante agendamento, uma vez que há regime de escala, de acordo com regras

para cada fase.
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3.1 ACESSO AO CAMPUS ATRAVÉS DA PORTARIA PV1 E PV3

● Acesso preferencialmente via Pitanguinha (PV1), podendo realizar também pela Via

Universitária (PV3);

● Aferição de temperatura na entrada, inclusive para quem acessa o campus com veículo

particular;

● Para os discentes que vão assistir aulas, conferência se está na fase definida;

● Dispenser de álcool em gel 70% na entrada;

● Tapete sanitizante para limpeza dos pés.

3.2 ACESSO AO PAVILHÃO ADMINISTRATIVO

● Rota de acesso único, com sinalização no solo:

● Instalação de pias extras;

● Instalação de dispensers para álcool gel em cada lado do corredor;

● Instalação de dispensers de papel toalha em cada lado do corredor;

● Disponibilizar briefing de segurança (informações e instruções concisas e objetivas) na

entrada principal do Campus (utilização da TV) com informações e esclarecimento de

segurança no acesso à instituição;

● Estabelecer controle de acesso dos estudantes com utilização de placas de sinalização e

triagem de acesso aos setores administrativos.

Observação: A sugestão de sentido único de trânsito de pessoas poderá ser flexibilizada se

comprovada a indisposição física, não sendo dispensada as demais medidas de restrição.
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Imagem 2: Layout da organização do Pavilhão Administrativo, andar térreo.

3.3 PAVILHÃO ACADÊMICO

● Estabelecer rota de acesso único, com sinalização no solo;

● Ala Térrea: Disponibilizar dispensers de álcool gel na saída dos banheiros e nos

corredores;

● 1º Andar: Disponibilizar dispensers de álcool gel na saída dos banheiros, corredores e

estabelecer rota de acesso;

● Área total das salas de aulas (01 a 10) = 81,25m2;

● Área total das salas de aulas (11 a 16) = 85,25m2;

● Área total das salas de aulas (17) = 33,81m2;

● Área total das salas de aulas (18) = 41,24m2;
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● Área total das salas de aulas (19) = 42,96m2;

● Laboratório de informática térreo = 85,75m2;

● Laboratório de informática superior = 81,25m2;

● Auditórios = 81,25m2.

Observação: A sugestão de sentido único de trânsito de pessoas poderá ser flexibilizada se

comprovada a indisposição física, não sendo dispensada das demais medidas de restrição.

Imagem 3: Layout da organização do Pavilhão Acadêmico.
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Para a organização interna das salas de aula no Pavilhão Acadêmico, sugestãopara a

distribuição das cadeiras, respeitando o distanciamento mínimo exigido:

Opção 1

3.4 PAVILHÃO DA GRADUAÇÃO

● Estabelecer rota de acesso único, com marcação nos lances das escadas;

● Instalação de pias (água e sabão e dispensers de papel toalha) e 02 dispensers para álcool

em gel nos corredores, por andar.

● Área total das salas de aulas (01 a 09) = 60m2;

● Laboratórios = 60m2.
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Observação: A sugestão de sentido único de trânsito de pessoas poderá ser flexibilizada se

comprovada a indisposição física, não sendo dispensada das demais medidas de restrição.

Imagem 4: Layout da organização do Pavilhão da Graduação.

Já para a organização interna das salas de aula do Pavilhão Superior, indica-se o seguinte

modelo de distribuição das cadeiras:
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3.5 LABORATÓRIOS

Conforme Plano de Contingência do IFBA, página 84, devemos:

● Manter os ambientes ventilados;

● Interditar, provisoriamente, os laboratórios que não for possível abrir janelas, salvo os

laboratórios que precisam de ar-condicionado para resfriamento de máquinas;

● Manter o distanciamento social, práticas individuais e um/a estudante por bancada, por

quantidade de equipamentos/instrumentos disponíveis, organizado pelo docente

responsável pela disciplina, respeitando as especificidades das práticas e dos

equipamentos dos laboratórios;

● Manter tapete com hipoclorito, renovando conforme a especificidade da atividade;

● Manter a limpeza e a desinfecção do ambiente utilizando hipoclorito de sódio;

● Uso obrigatório dos EPI;

● Os dispensers com álcool gel 70% deverão ser instalados próximo às portas de entrada e

saída dos ambientes;
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● Em laboratórios que utilizam processos com fogo e/ou geração de fagulhas, a exemplo de

soldagem e afins, a higienização desses espaços, assim como das mãos dos usuários pode

ser perfeitamente realizada com a solução de água e detergente, seguindo as instruções de

diluição do fabricante do produto;

● Instalar ou ampliar o número de pias, providas de sabão, papel toalha e lixeira com

acionamento por pedal, quando necessário, em especial nos laboratórios onde o uso de

álcool em gel é inviável ou restrito devido a seu grau de inflamabilidade;

● É necessário verificar o checklist (cf. Anexo 2) como sugestão para analisar se os

laboratórios estão dentro dos critérios para uso.

3.6 PAVILHÃO DOS LABORATÓRIOS (QUÍMICA)

● Estabelecer rota de acesso único, com marcação no solo;

● Entrada do Pavilhão, 1 Pia (água, sabão e dispensers de papel toalha); dispensers para

álcool gel distribuídos no corredor;

● Área total do laboratório de física = 55,12m2;

● Área total do laboratório de instalações elétricas = 110,25m2;

● Área total do laboratório de PGN = 110,25m2;

● Área total do laboratório de biologia = 110,25m2;

● Área total do laboratório de materiais não metálicos = 53,44.

Observação: A sugestão de sentido único de trânsito de pessoas poderá ser flexibilizada se

comprovada a indisposição física, não sendo dispensada das demais medidas de restrição.
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Imagem 5: Layout da organização dos Laboratórios (Química).

3.7 PAVILHÃO DOS LABORATÓRIOS (OFICINAS)3

● Estabelecer rota de acesso único, com marcação no solo;

● Instalação 1 pia (água, sabão e dispensers de papel toalha), dispensers para álcool gel

distribuídos no corredor;

● Área total da sala de artes = 190,83m2;

● Área total laboratório de elementos de máquinas = 190,83m2;

● Área total do laboratório de equipamentos = 10,25m2;

● Área total do laboratório de eletrotécnica = 18,33m2;

● Área total do laboratório de automação = 162,41m2;

● Área total do laboratório de ensaios mecânicos = 107,91m2;

3 Para este pavilhão, não há planta disponível.
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● Área total do laboratório de ensaios metalografia = 53,90m2;

● Área total do laboratório de usina de biodiesel = 165m2;

● Área total oficina de fundição = 52,32m2;

● Área total oficina de soldagem = 107,80m2;

● Área total oficina de usinagem = 108,90m2.

Observação: A sugestão de sentido único de trânsito de pessoas poderá ser flexibilizada se

comprovada a indisposição física, não sendo dispensada das demais medidas de restrição.

3.8  LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

● Área total sa sala de informática = 85,75m2;

● As mesas dos computadores devem estar separadas por uma distância mínima de 1,0 m

(um metro);

● É permitido o uso de apenas 01 (um) aluno por computador;

● Antes de utilizar os computadores, o teclado, o mouse, a tela e a parte frontal do gabinete

devem ser higienizados. O computador deve estar desligado para que a higienização seja

realizada, devendo-se utilizar o álcool isopropílico em 70%. O álcool jamais pode ser

derramado sobre o equipamento;

● Deve-se utilizar um pano seco e limpo para aplicar o produto no equipamento;

● Para que os computadores sejam utilizados, sugere-se envolver teclado e mouse com

plástico filme. Dessa forma, esses equipamentos poderão ser higienizados antes e após o

uso ou após o uso retirar o plástico filme.
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3.9 LAN HOUSE

● A lan house possui uma bancada fixa, não havendo possibilidade de separação física do

equipamento. Dessa forma, haverá diminuição na quantidade de uso dos computadores,

sendo intercalados com um ativo e um bloqueado para uso a fim de garantir o

distanciamento mínimo exigido de 1,0 m (um metro);

● É permitido o uso de apenas 01 (um) aluno por computador;

● Antes de utilizar os computadores, o teclado, o mouse, a tela e a parte frontal do gabinete

devem ser higienizados. O computador deve estar desligado para que a higienização seja

realizada, devendo-se utilizar o álcool isopropílico em 70%. O álcool jamais pode ser

derramado sobre o equipamento;

● Deve-se utilizar um pano seco e limpo para aplicar o produto no equipamento;

● Para que os computadores sejam utilizados, sugere-se envolver teclado e mouse com

plástico filme. Dessa forma, esses equipamentos poderão ser higienizados antes e após o

uso ou após o uso retirar o plástico filme.

3.10 BIBLIOTECA

Conforme Plano de Contingência do IFBA, página 84, devemos:

● Incentivar a utilização do Portal de Periódicos Capes e bibliotecas digitais, a fim de

reduzir a movimentação de pessoas;

● Instalar barreiras físicas de acrílico nas estações de trabalho;

● Disponibilizar protetor facial (face shield) para aqueles(as) que atenderão ao público;
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● Disponibilizar luvas de procedimento (látex ou de vinil) para os servidores que trabalham

no setor;

● Apenas as pessoas que trabalham na Biblioteca terão acesso ao acervo;

● Os empréstimos serão solicitados mediante prévio agendamento pelo sistema ou e-mail,

conforme sinalizado nas atividades disponíveis nas fases;

● A consulta a material do acervo, deve ser feita mediante consulta prévia ao servidor da

biblioteca para que verifique a viabilidade;

● Para que os computadores sejam utilizados, sugere-se envolver teclado e mouse com

plástico filme. Dessa forma, esses equipamentos poderão ser higienizados antes e após o

uso ou após o uso retirar o plástico filme;

● Estabelecer quarentena obrigatória, que corresponde a 14 dias, para todos os materiais em

circulação. Após esse período, os objetos passarão por higienização e guarda no acervo;

● Reservar uma sala fechada com estante para ser utilizada como “espaço da quarentena”;

● Atribuir ao usuário a função autônoma de guardar volumes. Sugere-se a adoção de

armários fechados com entrega controlada de chaves aos usuários, devendo os armários e

as chaves serem higienizadas após o uso.

● Sugestão de estabelecer rota de acesso único, com sinalizações no solo: Entrada pela

porta próxima à guarita e saída pela porta que dá acesso ao estacionamento da rotatória;

● Instalação de dispenser para álcool gel na entrada da biblioteca e internamente;

● Área total da biblioteca 245m2.

Observação: A sugestão de sentido único de trânsito de pessoas poderá ser flexibilizada se

comprovada a indisposição física, não sendo dispensada das demais medidas de restrição.

Imagem 5: Layout da organização da Biblioteca.
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Até que tenhamos condições de atendimento local, respeitando os limites para cada fase e

os impedimentos estabelecidos no Plano de Retomada, Resolução nº 28, de 28 de setembro de

2021, a devolução de livros permanece seguindo as orientações estabelecidas no documento

disponível no Anexo 3.

3.11 GINÁSIO

De acordo com o Plano de Retomada, Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021, Art.

36, não será permitido o uso até que tenhamos condições sanitárias. Sugestões gerais:

● Portar próprio recipiente de hidratação para o momento das aulas presenciais de

Educação Física, como também trazer sua própria toalha de mão, de pano, para utilização

no ambiente educacional;
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● Quando retornar, suspender as atividades físicas que exigem obrigatoriamente o contato

físico entre discentes;

● Higienizar rigorosamente o ambiente das aulas presenciais.

3.12 ESCADA

● Evitar usar o corrimão da escada ao utilizá-la, sendo necessário higienizar as mãos caso

tenha qualquer tipo de contato com ele.

3.13 BANHEIROS E VESTIÁRIOS

● Não serão disponibilizados os chuveiros até a fase 4;

● Recomenda-se que seja sinalizada, na entrada do banheiro, a lotação máxima permitida

para adentrá-lo;

● Evitar adentrá-los caso o limite de pessoas já esteja usando ao mesmo tempo e que não

seja possível manter o distanciamento seguro;

● Recomenda-se aguardar do lado de fora até que, pelo menos, uma das pessoas saia do

local;

● Lavar bem as mãos ao entrar e evitar tocar a torneira com as mãos (caso o acionamento

não seja automático, fechar o registro com o auxílio de um papel toalha);

● Ao sair, fazer o mesmo procedimento de entrada.

3.14 REFEITÓRIOS E CANTINAS
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O Setor de Nutrição deverá levar em consideração normativas específicas para esse

momento pandêmico e algumas sugestões contidas no Plano de Contingência do IFBA, página4

80. Sugestões de cuidados nesses ambientes:

● Não haverá preparo de merenda escolar até a fase 4;

● Nas cozinhas, em especial onde se lida diretamente com o fogo para o cozimento dos

alimentos, existe risco de incêndio, portanto, a higienização desses espaços, assim como

das mãos dos usuários, pode ser perfeitamente realizada com a solução de água e

detergente, seguindo as instruções de diluição do fabricante do produto;

● Higienizar obrigatoriamente: maçanetas, interruptores, portas de geladeiras, portas de

microondas, puxadores dos armários, garrafas térmicas, registros, torneiras, encostos,

assentos e tampos das mesas e cadeiras;

● Outras informações de uso desses espaços, serão acrescentadas nos anexos de acordo

com cada fase;

4 “Recomendações para a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar no retorno
presencial às aulas durante a pandemia da COVID-19: educação alimentar e nutricional e
segurança dos alimentos”, disponível em:
https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/116-alimentacao-
escolar?download=14192:cartilha-pnae-volta-as-aulas
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● Para intervalos com ou sem previsão de alimentação, evitar o uso do refeitório e priorizar

áreas abertas da instituição, organizando os alunos e respeitando o distanciamento de 2m

(dois metros), tendo em revista a retirada das máscaras para o consumo de alimentação.

Na ausência de áreas abertas para a alimentação, utilizar os refeitórios mantendo os

protocolos de redução de 50% da capacidade por mesa e distância de 2,0m entre estas e

observando o distanciamento de 2,0m entre as cadeiras, com espaços previamente

demarcados no chão; retirar as máscaras apenas no momento da alimentação;

acondicionar as máscaras de forma adequada (sacos plásticos de primeiro uso) e utilizar o

álcool em gel a 70% antes e após a retirada destas; Lavar as mãos com água e sabão antes

e após utilizar o espaço do refeitório.

● Instalação de dispensers para álcool gel e pias (água, sabão dispensers de papel toalha);

● Área total do refeitório 1 = 75,68m2;

● Área total do refeitório 2 = 60,23m2;

● Área total da copa dos servidores = 91,58m2;

● Área total da cantina = 131,46m2.

3.15 SALAS DE REUNIÕES E AUDITÓRIOS

De acordo com o Plano de Retomada, Resolução nº 28, de 28 de setembro de 2021, Art.

36, não será permitido o uso de salas de reuniões até que tenhamos condições sanitárias.

Sugestão geral:

● As reuniões devem ser realizadas por webconferência;
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3.16 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

● Disponibilizar dispensador de álcool em gel 70%;

● Respeitar o distanciamento mínimo nos balcões de atendimento;

● Sinalizar o chão com a posição a ser ocupada por cada pessoa em caso de filas;

● Utilizar, se necessário, senhas ou outro sistema eficaz para evitar filas ou aglomeração de

pessoas;

● Ampliar espaço entre atendimentos agendados, para preservar distanciamento entre

pessoas e ter tempo de realizar a higienização de instrumentos de contato, quando

aplicável;

● Realizar atendimento de maneira individualizada, restringindo, sempre que possível, a

presença de acompanhantes;

● Em serviço de atendimento domiciliar ou agendado, questionar se no local de

atendimento há indivíduo que apresente sintomas respiratórios ou encontra-se em

quarentena ou isolamento em decorrência da COVID-19, ficando proibido o atendimento

domiciliar em caso afirmativo;

● O atendente, preferencialmente, poderá fazer uso de máscara do tipo face shield.

3.17 USO DE ÁREAS EXTERNAS

Fica vedado o uso de áreas externas como anfiteatro, quadras etc., até que tenhamos

condições mínimas de controle.
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3.18 USO DE EPIS

● Para servidores, estagiários e terceirizados que exerçam atividades em contato com o

público (interno e externo) deverão ser distribuídas proteção ocular, na forma de protetor

facial (face shield);

● O uso do protetor facial (face shield) não exclui a obrigatoriedade da máscara facial;

● Já aos profissionais de saúde poderão ser disponibilizados outros materiais, mediante

solicitação.

3.19 USO DE EPCS

● Deverão ser utilizadas divisórias de acrílico nos refeitórios e ambientes de consumo de

alimentos, visando ter uma barreira frontal e lateral nas mesas compartilhadas;

● Poderão ser utilizadas divisórias de acrílico nas mesas compartilhadas em ambientes de

bibliotecas e salas de estudos;

● Poderão ser utilizadas divisórias de acrílico em locais de atendimento ao público, visando

a delimitação de espaço de atendimento, preferencialmente deverão ser adotadas medidas

de distanciamento social às barreiras de acrílico.

Os casos omissos no Plano de Contingência local serão analisados e deliberados pelo

Comitê Local.

Direção Geral

Direção de Ensino

Direção Administrativa

Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça ao COVID-19

Serviço de Saúde
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