PROTOCOLO SANITÁRIO DE

Volta às aulas!

PROTOCOLO SANITÁRIO DE RETORNO ÀS AULAS
PRESENCIAIS DO UNIFEMM
A pandemia do COVID-19 mudou a educação em todo o mundo. Conforme os
primeiros impactos vão passando, o planejamento deve acontecer em três escalas de
tempo: o antes (o que deve nortear a decisão de retorno das aulas presenciais), a
preparação e o após, à medida que as escolas trabalham para aumentar a resiliência
e a adaptabilidade para o futuro, tendo o novo normal em mente.
Um dos desafios para um planejamento eficaz para o futuro é saber exatamente o
que orientar os alunos e famílias sobre os processos de volta às aulas presenciais.
Além disso, é de extrema importância ter uma visão macro sobre esse processo,
priorizando a saúde, a segurança e a proteção de estudantes, professores e outros
profissionais da escola, além de garantir o direito ao aprendizado.
As experiências de países que já começaram o retorno às aulas presenciais nos
apontam que não será como um simples retorno de férias ou apenas retomar de
onde paramos, será necessário articular cada passo desse recomeço. Assim sendo,
neste protocolo, será possível encontrar orientações que irão auxiliar no processo de
retorno.
O presente Protocolo Sanitário foi construído no intuito de gerar uma normatização
de caráter geral para o processo de retorno às atividades acadêmicas, com base nos
protocolos de saúde, associado ao Plano Minas Consciente e decreto nº 6.582,
publicado pelo diário oficial eletrônico do munícipio de Sete Lagoas, no dia 09 de
julho de 2021.

ADAPTAÇÕES DO UNIFEMM PARA VOLTA ÀS AULAS
PRESENCIAIS
Capacitar os colaboradores da instituição, a respeito das medidas de
prevenção e controle da COVID-19 no retorno das aulas presenciais;
Orientar os funcionários para a realização correta e frequente da higiene das
mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel a 70%, de acordo com as
recomendações da ANVISA;
Demarcar e/ou sinalizar a circulação interna, com fluxo determinado para a
entrada e saída dos alunos, respeitando o distanciamento de 1,5 metros entre
as pessoas;
Controle do fluxo de entrada, de 1 (uma) pessoa a cada 2,5 m² de área livre na
portaria, assim como nos corredores;
Verificar a temperatura de todos que entram no campus (docentes, discentes,
colaboradores e demais pessoas), por meio da utilização de termômetros;
Permitir apenas a entrada de alunos que estiverem utilizando máscaras de
forma correta (cobrindo a boca e o nariz);
Utilização de álcool em gel a 70% para higienização das mãos, na entrada da
instituição, corredores, salas de aula e demais espaços;
Demandar o uso de máscaras individuais (sob responsabilidade do aluno),
com recomendação de troca a cada 3 horas (máscaras não cirúrgicas ou de
tecido) ou a cada 4 horas (máscaras cirúrgicas) coincidindo,
preferencialmente, com os intervalos das refeições (momento em que já se
retira a máscara), ou sempre que estiverem sujas ou molhadas;
Realização da higienização frequente de todos os objetos que tenham contato
com os alunos e colaboradores. A limpeza deverá ser constantemente
realizada com álcool a 70% ou outros produtos recomendados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;
Realização da limpeza e desinfecção de todas as salas após o término de cada
turno de aula;
Disponibilização de cartazes com linguagem visual e não verbal com
orientações corretas sobre higienização das mãos e uso de máscaras;
Disponibilizar dispensadores de álcool gel a 70% na entrada e nos corredores
para a higienização das mãos, ou um funcionário (com máscara e protetor
facial) portando um frasco spray contendo álcool líquido a 70% para aspergir
nas mãos dos alunos;

Manter abertas as portas de áreas com maior circulação, de modo a evitar o
uso das maçanetas;
Disponibilização de equipamentos de proteção individual para professores e
funcionários;
Controle do fluxo de acesso aos banheiros, de modo a respeitar a capacidade
de ocupação do sanitário e o distanciamento de 1,5m entre as pessoas,
evitando aglomerações;
Realizar o armazenamento do lixo nos locais apropriados para descarte.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS DA COMUNIDADE
ACADÊMICA
Caso apresente sintomas, o aluno ou colaborador deverá ficar em casa;
Deve-se trocar de máscara caso esteja suja ou úmida e em intervalos
regulares de 3 horas;
O uso de máscara deverá ser obrigatório durante toda a permanência na
instituição;
Sugere-se manter os cabelos presos e evitar o uso de bijuterias, joias, anéis,
relógios e outros adereços, para assegurar a correta higienização das mãos;
Guardar a distância de 1,5 metro de outras pessoas;
Para atividades em laboratório: utilizar, obrigatoriamente, máscara e touca
descartável, cobrindo todo cabelo e orelha, sem uso de adornos, manter a
distância recomendada, evitar manusear celulares e bolsas, manter o
ambiente ventilado, realizar desinfecção de equipamentos e superfícies antes
e após o uso;
Evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de mão ou
outro tipo de contato físico;
Higienizar frequentemente com água e sabão as mãos e em sua falta ou
impossibilidade deve-se utilizar álcool em gel 70%.

PESSOAS DO GRUPO DE RISCO
Pessoas do grupo de risco devem permanecer em casa e
realizar atividades à distância (ensino à distância, homeoffice, teletrabalho, etc);
O mesmo se aplica, preferencialmente, a quem resida com
pessoas do grupo de risco;
Caso, esteja presente, deverá ser dado atendimento
preferencial às pessoas do grupo de risco, em especial a
idosos e gestantes.

SALA DE AULA
A sala de aula deve ser ventilada e a ocupação do espaço entre alunos (mesas
escolares) e alunos/docentes deve se dar de maneira a proporcionar o
distanciamento físico recomendado;
Será feito o uso de marcações no piso para sinalizar a distância mínima
recomendada;
O distanciamento do quadro e do espaço de movimentação do professor para
a primeira fileira das carteiras dos alunos seguirá as medidas de
distanciamento de segurança;
As carteiras serão orientadas na mesma direção (em vez de ficar de frente um
para o outro).

SANITÁRIOS
Deverão prover de condições para higiene das mãos com água e sabonete
líquido: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, porta papel toalha,
papel toalha, lixeira com tampa e saco plástico e abertura sem contato
manual;
Controle do fluxo de acesso aos banheiros, de modo a respeitar a capacidade
de ocupação do sanitário e o distanciamento de 1,5m entre as pessoas,
evitando aglomerações;
Afixar cartazes sobre o procedimento correto da lavagem das mãos, a fim de
se evitar que os estudantes contaminem as mãos no momento de
fechamento da torneira. No caso de torneiras abre e fecha, a mesma deverá
ser lavada antes da higienização das mãos;
Orientamos que a tampa do vaso sanitário seja fechada antes do acionamento
da descarga.

REFEITÓRIOS E CANTINAS
Serão obedecidas as normas de segurança sanitárias, tais como distanciamento
entre acentos, distanciamento nas filas de acesso ao balcão de entrega de
mercadorias e caixa, disponibilização de álcool gel e exigência de uso de
máscaras. Diretrizes adicionais:
Evitar o uso concomitante de refeitórios ou mesas de refeição por grande
número de pessoas;
A capacidade dos espaços deve obedecer as metragens definidas, conforme
onda.

ACESSO AO CAMPUS
Os estudantes, professores e funcionários passaram por todos os
procedimentos de segurança e higiene, tais como: tapete sanitizante, aferição
da temperatura corporal e higienização das mãos com álcool em gel ou
líquido 70%;
O discente deverá manifestar o seu retorno às aulas através de enquete
disponível no Sistêmico Acadêmico.
O ACESSO AO CAMPUS SÓ SERÁ PERMITIDO A ESSES ALUNOS.

Importante
O retorno às atividades presenciais se dará em formato remoto e as aulas
presenciais serão opcionais para os estudantes;
O aluno que optou pelo retorno presencial DEVE OBRIGATORIAMENTE,
realizar o treinamento on-line disponibilizado pela instituição;
O discente deverá ler e assinar o termo de aceite, com as normas de
prevenção determinadas pela instituição com base no Protocolo da Vigilância
Sanitária e Minas Consciente;
O aluno que durante o semestre desejar mudar sua opção e voltar
presencialmente
deve
encaminhar
sua
solicitação
para
o
apoioacoordenação@unifemm.edu.br - com nome, curso, número de
matrícula e nome da disciplina – o pedido será deferido ou indeferido até 24h
úteis;
As aulas remotas serão transmitidas simultaneamente para os alunos (aulas
síncronas), e as presenças nas aulas serão validadas diariamente;
O mapa das salas de aulas estará disponível na entrada do campus;
Deve-se evitar ficar parado nos corredores;
O uso de máscara é obrigatório;
As avaliações permanecem remotas para todos, independentemente da
escolha, durante todo este semestre;
O número de alunos em sala será reduzido, seguindo todas as medidas de
distanciamento adequadas e obedecendo a capacidade máxima permitida;
O uso dos laboratórios será mediante agendamento e com número reduzidos
de pessoas;
Caso seja necessário, as turmas serão divididas em grupos, sendo uma
quinzena de aulas presenciais e uma quinzena em formato remoto numa
escala de revezamento;
O aluno deve trazer garrafa de água para uso individual;

Recomenda-se que tenha o seu álcool em gel 70% para necessidade no
percurso para a instituição;
O discente deverá trazer o seu material de uso escolar e acessórios, pois não
será permitido compartilhamento.

ORIENTAÇÕES PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Os alunos da educação especial devem ser avaliados de forma individualizada
quanto ao retorno ou não das atividades presenciais a partir de uma análise
conjunta entre os pais, responsáveis, cuidadores profissionais de saúde e
profissionais de educação, considerando os fatores biológicos individuais, as
condições psicológicas e emocionais e o contexto social e ambiental em que o
aluno esteja inserido.
A presença de uma deficiência em um aluno por si só não significa que ele
apresente maior vulnerabilidade ao agravamento pela infecção de SARS-CoV-2
ou maior risco de seu contágio pelo vírus causador da COVID-19. Porém, entre as
pessoas com deficiência há as que têm maior fragilidade, por apresentarem
problemas de saúde preexistentes (comorbidades), considerados como de maior
risco para o agravamento da COVID-19.
O distanciamento social de alunos com deficiência que dependem de maior
auxílio para o desenvolvimento de cuidados pessoais e das atividades escolares
serão discutidos individualmente com cada família.

IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS, SURTOS E
SUSPENSÃO DAS AULAS
Ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal, tanto
na entrada do campus como durante o período em que estiver em sala de
aula, o mesmo será orientado a comparecer a um serviço de saúde;
Em situação de caso confirmado, os profissionais e a comunidade acadêmica
devem ser informados, e as atividades devem ser reavaliadas;
Se detectado um caso suspeito ou confirmado, todos os contatos próximos
devem ser afastados durante o prazo de 14 dias.

ESTRATÉGIAS
GERAIS
PARA PREVENIR E
REDUZIR A TRANSMISSÃO NAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO
Uso universal e correto de máscaras cobrindo boca e nariz;
Distanciamento físico de no mínimo 1,5 metros entre pessoas.
Lavagem das mãos e etiqueta respiratória;
Limpeza e manutenção frequente das instalações;
Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena.
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