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DIRETRIZES EDUCACIONAIS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA AO COMBATE DO COVID-19

Ministério da
Educação

Conselho
Nacional de
Educação

Decretos
Estaduais
e Municipais

Aspectos Normativos:
Legislações:

Organizada em TRÊS DIMENSÕES =
fases ou etapas de forma escalonada

DIDÁTICO
PEDAGÓGICA

DOCENTE E
DISCENTE

INFRAESTRUTURA

ORIENTAÇÕES GERAIS DE ACESSO AO CAMPUS DA URI/FW
- Manter os
ambientes bem
ventilados;

- Manter sempre
distância de
segurança de
1 metro entre
pessoas;

- Aumentar o
espaçamento
entre mesas
e cadeiras;

- Evitar tocar
mucosas de
olhos, nariz
e boca;

- Realizar lavagem
frequente das mãos
com água e sabão
ou álcool em gel,

- Não compartilhar
objetos de uso
pessoal, como
talheres, pratos,
copos ou garrafas
chimarrão;

- Higienizar
as mãos após
tossir ou
espirrar;

- Limpar e desinfetar
objetos e superfícies
tocados com
frequência;

- Cobrir nariz
e boca quando
espirrar ou
tossir;
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E
PROMOÇÃO DA SAÚDE:

- Utilizar lenço
descartável
para higiene
nasal;

- Alunos
em grupo
de risco
(legislação);

- Não compartilhar
objetos de uso
pessoal;

- Relatar
temperatura e
ausência de
sintomas todos
os dias antes de
iniciar o trabalho;

- Evitar contato
com pessoas que
apresentem sinais
ou sintomas da
doença (familiares
e amigos);

A higiene das mãos com água e sabonete líquido é essencial quando as mãos estão
visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros uidos corporais e deve ser realizada:

7) 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;

6) Entrelaçar
os dedos e
friccionar os
espaços
interdigitais;

1) Retirar acessórios
(anéis, pulseiras, relógio),
uma vez que sob estes
objetos acumulam-se
microrganismos não
removidos com a
lavagem das mãos;

HIGIENE DAS MÃOS
COM ÁGUA E SABÃO

5) Esfregar a palma
da mão direita contra
o dorso da mão
esquerda entrelaçando
os dedos e vice-versa;

2) Abrir a torneira e
molhar as mãos,
evitando encostar-se
em qualquer
superfície e objetos;

3) Aplicar na palma
da mão quantidade
suciente de sabonete
líquido para cobrir
todas as superfícies
das mãos;

4) Ensaboar as
palmas das mãos,
friccionando-as entre si;

15) Quando a lavagem das
mãos não estiver disponível
fazer uso de solução
álcoolica 70%, tendo o
cuidado para que todas
as regiões das mãos
sejam higienizadas.

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

14) O procedimento
deve durar de 40
a 60 segundos;

HIGIENE DAS MÃOS
COM ÁGUA E SABÃO

13) Utilizar papel
toalha para o
fechamento
de torneiras;

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

11) Enxaguar as mãos,
retirando os resíduos
de sabonete. Evitar
contato direto das
mãos ensaboadas
com a torneira;

12) Secar as
mãos com papel
toalha descartável;

10) Esfregar o
punho de ambos
os membros;

11) Não
utilizar
papel
toalha;

12) Duração do
Procedimento:
20 a 30 segundos.

1) Retirar acessórios (anéis,
pulseiras, relógio), uma vez
que sob estes objetos
acumulam-se microrganismos
não removidos com a
lavagem das mãos;

10) Friccionar
até secar
espontaneamente;

HIGIENE DAS MÃOS
COM SOLUÇÃO
ALCOÓLICA
9) Esfregar o
punho de
ambos os
membros;

8) Friccionar as polpas
digitais e unhas da mão
esquerda contra a palma
da mão direita, fazendo
um movimento circular
e vice-versa;

2) Aplicar na palma da
mão quantidade suciente
do produto para cobrir
todas as superfícies
das mãos;

4) Friccionar a palma
da mão direita
contra o dorso
da mão esquerda
entrelaçando os
dedos e vice-versa;

5) Friccionar as
palma das mãos
entre si com os
dedos entrelaçados;

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

3) Friccionar
as palmas
das mãos
entre si;

6) Friccionar o dorso dos
dedos de uma mão com a
palma da mão oposta,
segurando os dedos e
vice-versa;

Deve ser utilizada para evitar a contaminação das mucosas nasais e orais por gotículas respiratórias. A
máscara deverá estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser compartilhada. A forma de uso,
manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante, lembrando do descarte correto.

8) Manter os ambientes
ventilados (se possível,
com as janelas abertas).

7) As máscaras de tecido
devem ser retiradas e
guardadas em um recipiente
adequado (ex: saco plástico)
ao chegar em casa, realizar a
desinfecção com hipoclorito
de sódio - água sanitária;

6) Não reutilize
máscaras
descartáveis;

1) Coloque a máscara
cuidadosamente para cobrir
a boca e 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;

2) Enquanto estiver
em uso, evite tocar
na máscara;

MÁSCARA CIRÚRGICA
e/ou MÁSCARA DE TECIDO:

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

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

3) Remova a máscara
usando a parte
apropriada ou pelas
suas bordas laterais;

- Distanciamento
recomendado
conforme OMS,
MS, Decretos
estaduais;

- Limpeza das classes
em salas de aula
com sabão ou
álcool 70%;

SALAS DE AULA

- Proibido o uso de
climatizador, portas
e janelas manter
abertas;

- Disponibilizar na
porta das salas
de aula frasco de
álcool em Gel 70%
e toalhas
descartáveis;

- Os banheiros devem ser
utilizados com uma pessoas
por vez, serão disponibilizados
banheiros de forma simultânea
(sugere-se a colocação de
um limitador na porta, evitar
aglomerações e contágio
no local);

- Desligar a
torneira com
papel toalha;

- Lavar as mão
com sabão por
20 segundos e
secar com
papel toalha;

- Não portar junto ao
banheiro, bolsas, copos
entre outros objetos,
a m de reduzir
contaminação;

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

- Lavar as mãos
antes e após as
eliminações
siológicas;

- Disponibilizar
álcool em Gel 70%;

- Limpar e desinfetar
objetos e superfícies
tocados com
frequência;

- Se necessário o
acadêmico/usuário/
paciente será encaminhado
a Unidade Básica de
Saúde de referência pela
enfermeira do ambulatório
para avaliação médica;

- O prossional do
ambiente de trabalho/
laboratório deverá estar
com os EPIs (Uso de
luvas, óculos ou
protetor facial e
aventais descartáveis);

- Isolamento com
precaução de
contato em sala
isolada e
bem arejada;

LABORATÓRIOS

- O enfermeiro
realizará a
avaliação do
acadêmico/usuário/
paciente;

- Desinfecção
das mãos pelo
acadêmico/usuário/
paciente com
álcool gel 70%;

- Vericação dos
sinais vitais;

- Uso obrigatório
de máscara ao
acadêmico/
usuário/paciente;

A presente cartilha foi composta pela URI,
caracteres Swis 721 LtBT, formato pdf,
em julho de 2020.

