
O Conhecimento muda sua vida

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Para Prevenção, Monitoramento e 
Controle do Novo Coronavírus- COVID 19

da URI Santiago

CARTILHA



Há alguns meses, o mundo  Uma parava.
pandemia alterava rotinas, mudava hábitos, 

causava pânico e incertezas. Agora, são 
dias de muita  para que a atenção

transmissão diminua e para que a vida vá 
voltando aos poucos ao ‘novo normal’. É com 

saúde, cautela e união que conseguiremos 
SEGUIR. 

URI Santiago
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DIRETRIZES 
EDUCACIONAIS 
DO PLANO DE 
CONTINGÊNCIA 
AO COMBATE 
DA COVID-19

Ministério
da

Educação

Aspectos normativos:
Legislações

Organizada em 3 dimensões:
fases ou etapas de forma escalonada

DIDÁTICO
PEDAGÓGICA

DOCENTE E
DISCENTE

INFRAESTRUTURA

Conselho
Nacional de
Educação

Decretos
Estaduais e
Municipais
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GERAIS

ORIENTAÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA NO 
CÂMPUS E ESCOLA DA URI SANTIAGO

 +Higiene
das mãos

pág. 7
Máscaras

pág. 10 
Cuidados 

ambientes
compartilhados

pág. 14 

●Usar máscara, desde o
acesso e permanência na

instituição;

●Está temporariamente
suspenso o sistema de

registro de ponto;

●Priorizar reuniões por
videoconferência, se

não for possível,
limitar o número de

participantes, a
duração e observar

o espaço físico adequado;

●Estão suspensas as
atividades coletivas,

como excursões, viagens,
festas, formações

presenciais de professores,
formaturas, reuniões

e atividades esportivas;

●Verificar a
temperatura no
Centro de Triagem,
localizado próximo
à rótula, no
acesso ao Câmpus, 
e no portão de entrada
da Escola;

●Higienizar as mãos
ao ingressar no 
Câmpus e Escola
e durante a permanência;

●Respeitar o
distanciamento entre
as pessoas;

●Ter cuidados gerais 
nos ambientes
compartilhados. 
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MEDIDAS
DE PREVENÇÃO
E PROMOÇÃO

DA SAÚDE

●Manter os ambientes
bem ventilados;

●Higienizar as mãos
após tossir ou espirrar;

●Limpar e desinfetar
objetos e superfícies

tocados com frequência;

●Cobrir nariz e boca
quando espirrar ou tossir;

●Aferir temperatura 
todos os dias antes

de iniciar o trabalho/aulas,
no Centro de Triagem ou
portão da Escola da URI; 

●Evitar contato com
pessoas que apresentem

sinais ou sintomas da
doença (familiares

e amigos);  

●Utilizar lenço descartável
para higiene nasal e bucal e 
descartá-lo imediatamente; 

●Realizar lavagem frequente
das mãos com água e
sabão ou álcool gel;

●Não compartilhar objetos
de uso pessoal, como 
talheres, pratos, chimarrão, etc.

●Aumentar o espaçamento
entre mesas e cadeiras;

●Manter distância de pelo menos
1,5 m entre pessoas; 

●Evitar tocar mucosas de olhos,
nariz e boca;

●Procurar manter as unhas
cortadas/aparadas e os 
cabelos presos. 
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HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS

ATENTAR PARA A HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS,
principalmente, em situações como: após o 
uso de transporte público; ao chegar na 
Instituição de Ensino; após tocar em 
superfícies: maçanetas das portas, corrimãos, 
botões de elevadores, interruptores; após 
tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; antes e 
após o uso do banheiro; antes de manipular 
alimentos; antes de tocar em utensílios 
higienizados; antes e após alimentar os 
alunos; antes das refeições; antes e após 
práticas de cuidado com os alunos, como 
troca de fralda, limpeza nasal, etc.; após a 
limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, 
panos e materiais de higienização; após 
remover lixo e outros resíduos; após trocar de
sapatos; antes e após fumar; após o uso dos 
espaços coletivos; antes de iniciar uma nova 
atividade coletiva, entre outros.
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HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS:

ÁGUA E
SABÃO

●Abrir a torneira e
molhar as mãos, evitando

encostar-se em 
qualquer superfície

e objetos;

●Aplicar na palma da mão
quantidade suficiente

de sabonete líquido
para cobrir todas as

superfície das mãos;

●Ensaboar as palmas das
mãos, friccionando-as

entre si;

●Esfregar a palma da
mão direita contra o

dorso da mão esquerda
entrelaçando os dedos

e vice-versa;

●Entrelaçar os dedos
e friccionar os espaços

interdigitais;

●Esfregar o dorso dos dedos 
de uma mão com a palma da mão 

oposta, segurando os dedos, 
com movimento de vai-e-vem e

vice-versa; 

●Esfregar o polegar direito, 
com o auxílio da palma da 
mão esquerda, utilizando-se 
movimento circular e vice-versa;

●Friccionar as polpas digitais 
e unhas da mão esquerda 
contra a palma da mão 
direta, fechada em concha, 
fazendo movimento circular 
e vice-versa;

●Esfregar o punho de 
ambos os membros; 

●Enxaguar as mãos 
retirando o resíduo de 
sabonete. Evitar contato direto 
das mãos ensaboadas com a 
torneira;

●Secar as mãos com papel toalha 
descartável;

●Utilizar papel toalha para 
fechamento das torneiras;

●O procedimento deve durar de 40 
a 60 seg.;

●Quando a lavagem das mãos não 
estiver disponível fazer uso de álcool 70%. 8



HIGIENIZAÇÃO
DAS MÃOS:
ÁLCOOL EM

GEL 70%

●Aplicar na palma da mão
quantidade suficiente

do produto para cobrir todas 
as superfície das mãos;

●Friccionar as palmas das 
mãos entre si;

●Friccionar a palma da
mão direita contra o

dorso da mão esquerda
entrelaçando os dedos

e vice-versa;

●Friccionar as palmas 
das mãos entre si com 
os dedos entrelaçados;

●Esfregar o dorso dos dedos 
de uma mão com a palma da mão 

oposta, segurando os dedos, 
e vice-versa;

 

●Friccionar o polegar direito, 
com o auxílio da palma da 
mão esquerda, utilizando-se 
movimento circular e vice-versa;

●Friccionar as polpas digitais 
e unhas da mão esquerda 
contra a palma da mão 
direta, fazendo movimento 
circular e vice-versa;

●Esfregar o punho de 
ambos os membros; 

●Friccionar até secar
espontaneamente;

●Não utilizar papel toalha;

●Duração do procedimento
20 a 30 seg.

9



MÁSCARAS●Coloque a máscara 
cuidadosamente 

para cobrir a boca e o nariz
e amarre com segurança

para minimizar os espaços
entre a face e a máscara ou

então em casos de máscaras
com elástico, posicioná-las

atrás das orelhas;

●Enquanto estiver em uso
evite tocar na máscara;

●Remova a máscara
usando a parte apropriada ou

pelas suas bordas laterais;

 

●Após a remoção ou em caso 
de toque na parte anterior
da máscara, deve-se
realizar a higiene das mãos;

●Substitua as máscaras
usadas por uma nova máscara
limpa e seca assim que
esta tornar-se úmida; 

●Não reutilize máscaras
descartáveis;

●As máscaras de tecido
devem ser retiradas e guardadas
em um recipiente adequado e
ao chegar em casa realizar a 
desinfecção com hipoclorito
de sódio- água sanitária; 

É obrigatório o uso de máscaras para ingressar na Universidade e 
na Escola, bem como durante toda a permanência na Instituição, 
conforme Decreto Municipal nº 046/2020. 
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SALAS DE
AULA E

AMBIENTE
DE TRABALHO
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 +Vai ter aula
em Laboratório?

Siga estas
e outras dicas

da pág. 13

●Uso obrigatório de máscara;

●Alunos e colaboradores devem usar 
o álcool em gel 70% disponível nos dispensers

com frequência;  

●Não usar o climatizador,
portas e janelas manter abertas;

●Não compartilhar materiais didáticos e
equipamentos e não partilhar objetos pessoais

como roupas, escova de cabelo, maquiagens, etc.

●Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos 
utensílios como copos, talheres e pratos; 

●Evitar comportamentos sociais como aperto
de mãos, abraços e beijos; 

●Manter o distanciamento recomendado.

AS SALAS DE AULAS E AMBIENTES DE TRABALHO
 SERÃO HIGIENIZADOS A CADA TROCA DE TURNO. 



BANHEIROS

●Os banheiros devem ser utilizados com uma
pessoa por vez, evitando aglomerações no local;

●Não portar junto ao banheiro bolsas, copos, 
entre outros objetos a fim de reduzir

a contaminação;

●Lavar as mãos antes e após o uso do
banheiro;

●Ao utilizar o dispositivo de descarga, fazê-lo com 
proteção de papel higiênico ou toalha; 

●Lavar as mãos com sabão por no mínimo
20 segundos e secar com papel toalha; 

●Desligar a torneira com papel toalha;

●Utilizar o álcool em gel 70% disponível
nos banheiros.  
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LABORATÓRIOS
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●Usar seu próprio EPI;

●Evitar compartilhar equipamentos
e materiais didáticos;

●Evitar comportamentos sociais como
apertos de mãos, abraços e beijos;

●Evitar os intervalos; 

●Higienizar regularmente seu celular 
com álcool 70% e realizar a higienização das
superfícies, com álcool líquido, e das mãos,

com álcool gel, frequentemente; 

●Em caso de uso de jaleco, trazer separadamente em
saco ou sacola plástica, vestir-se no laboratório

e antes de sair acondicioná-lo novamente.
 

OS LABORATÓRIOS SERÃO HIGIENIZADOS 
A CADA TROCA DE USUÁRIOS.  



CUIDADOS 
GERAIS NOS

ESPAÇOS
COMPARTILHADOS

●Higienizar as mãos com água
e sabonete líquido ou álcool gel

70% antes de acessar ambientes
compartilhados;

●Em filas de atendimento,
usar a máscara e manter

distanciamento entre as pessoas;

●Durante refeições ou lanches,
acondicionar a máscara

corretamente e manter o
distanciamento;

●Não compartilhar louças, talheres,
copos, chimarrão, nem qualquer

outro alimento ou objeto de
uso pessoal;

●Evitar contato com superfícies 
lisas, apenas o necessário;

 

●Priorizar ambientes arejados,
mantendo abertas as janelas, 
e portas, privilegiando, na
medida do possível, a 
ventilação natural;

●Por medidas de segurança,
os bebedouros e quentinhas
não estão disponíveis para uso;

●Por medida de segurança, será
reduzida a quantidade de materiais
disponíveis nas salas, como livros
e brinquedos, isolando-os na
medida do possível e mantendo apenas
o que for estritamente necessário para
as atividades. 
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HIGIENIZAÇÃO
NO CÂMPUS

E ESCOLA

●Os funcionários responsáveis
pela higienização devem usar os

EPIs adequados; 

●O piso das áreas comuns
(ambientes de atendimento, salas

de aulas, corredores, banheiros)
devem ser higienizados a cada

troca de turno com soluções
de hipoclorito de sódio- água

sanitária;

●As superfícies de uso comum
como maçanetas de portas,

corrimãos, interruptores, puxadores,
teclados de computador, mouses,

bancos, mesas, telefones, etc.,
devem ser higienizados com

álcool 70% uma vez a cada turno;

●As salas de aula e os laboratórios
deverão ser higienizados a cada

troca de grupo de alunos; 

●CUIDADOS EXTRAS COM
EDUCAÇÃO INFANTIL
E ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL:

●Deve ser higienizado, a cada
uso, com álcool 70%, os 
materiais e utensílios de uso
comum como colchonetes,
tatames, berços;

●Utilizar o mínimo possível de 
brinquedos por turma. Não utilizar
brinquedos de pelúcia, tecido ou
outros materiais que dificultem a 
sanitização;  

●Os brinquedos utilizados devem ser 
higienizados, diariamente, com álcool 70%.
Devem ser higienizados, imediatamente,
aqueles brinquedos que forem levados a boca,
pelos alunos. 
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PROCEDIMENTO
NO CASO DE
SINTOMAS

●Em caso de alguém apresentar sintomas 
como: tosse, febre, coriza, dor de garganta, 
dificuldade para respirar, fadiga, tremores 
e calafrios que não somem, dor muscular, 

dor de cabeça, perda recente do olfato ou do 
paladar, enquanto estiver nas dependências da 

instituição, a pessoa deve: 

●EM CASO DE COLABORADORES: 
retornar, imediatamente, para sua residência, 

comunicar o setor de Recursos Humanos
da instituição via telefone/e-mail e seguir 

protocolo de Ação e Reação da URI.

●EM CASO DE ALUNOS: 
retornar, imediatamente, para sua residência, 
comunicar a coordenação do curso/Direção

Escola via telefone/e-mail e seguir protocolo de 
Ação e Reação da URI. 
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 +Protocolo de 
Ação e Reação

pág. 17 
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Início

Fim

Apresenta
sintoma gripal
e/ou convive
com pessoas
sintomáticas? Trabalhador (a):

comunicar Recursos
Humanos, VIA

TELEFONE OU E-MAIL. 

Preencher 
autodeclaração

de isolamento social

Afastar-se das
atividades

(isolamento)

Aluno (a):
comunicar Coord.

do Curso/Direção da
Escola, VIA TELEFONE

OU E-MAIL. 

Cumprir as
recomendações

médicas

Retornar às 
atividades após

autorização médica

Buscar atendimento no 
Centro de Triagem

COVID (CTC), junto ao GHS.

não

sim

sim

2

2

1

1

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 55 3251 0104
VIGIWHATS 55 98439 3724
CORONAWHATS 55 98439 4686/ 98439 3967
FARMAWHATS 55 98439 4193

Realizar atividades
seguindo os
protocolos 

Protocolo Ação e 
Reação COVID 19 

Trabalhador/Aluno

ATENÇÃO: VOCÊ APRESENTA ALGUM SINTOMA GRIPAL? SAIBA O QUE FAZER! 
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E-mail: comitecovid@urisantiago.br 
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