JUNHO 2021
BASEADO NO PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA COVID-19.
DIRETRIZES PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES LABORAIS
E ACADÊMICAS PRESENCIAIS CATÓLICA DOM ORIONE

PREVENÇÃO À COVID-19 NA VOLTA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

A pandemia ensinou muita
coisa sobre nossas vidas.
Voltamos com
consciência e respeito
às normas de prevenção.
Por favor, siga o protocolo e garanta a segurança de todos.

A covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus
SARSCoV-2, uma família de vírus que causa infecções
respiratórias e que apresenta um quadro clínico que varia
de infecções assintomáticas a quadros respiratórios
graves.
Os sintomas mais comuns da doença são: febre, cansaço e
tosse seca. Alguns pacientes podem ter dores pelo corpo,
congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou
diarreia. Esses sintomas geralmente são leves e começam
gradualmente.

A transmissão da doença se dá de
pessoa para pessoa, por meio de
pequenas gotículas do nariz ou boca
que se espalham quando alguém
infectado tosse ou espirra.

PREVENÇÃO é a solução,Pratique!

Cuidados essenciais no retorno
das atividades presenciais
Estamos encerrando, aos poucos,
nosso período de isolamento
social, mas precisamos continuar
a prevenção contra a covid-19.
Por isso, alguns cuidados são
essenciais para retomarmos nossa
rotina com segurança e saúde.

Confira nosso checklist e dicas
para manter sua saúde, dos
seus amigos e familiares.

Se você estiver com febre, dores de garganta, mal-estar,
sintomas de gripe ou resfriado, coabita com pessoas
diagnosticadas ou com suspeita de infecção por COVID-19,
considere não sair de casa.
Use máscaras de tecido de algodão duplo ou triplo durante
todo o tempo, desde sua saída de casa até o seu retorno.
Tenha sempre em mãos um frasco de álcool gel de uso individual.
Nosso retorno será de forma escalonada, com as turmas
divididas em dois grupos. Confira, no documento oficial.

Todos contra o COVID-19

Ao longo do dia, procure não
remover ou colocar a máscara
pendurada no queixo ou no
pescoço.
A máscara deve cobrir totalmente
seu nariz e sua boca, estando
ajustada, sem folga nas laterais do
seu rosto.
Quando for retirar a máscara,
manuseie pelos fios laterais, sem
tocar a área que cobre sua boca e
seu nariz.

Cuidado no uso de transporte
público. Mantenha distanciamento
de no mínimo 1,5 metro das
pessoas e prefira transportes bem
ventilados, se possível.
Prefira o transporte de carro, se
puder, e não dê caronas.

Evite tocar desnecessariamente
em objetos como corrimões e
maçanetas.
Não use sua mão de comando para
tocar em objetos e locais.
Preserve a sua mão o mais limpa
possível, pois a maioria de nossos
reflexos involuntários, como se
coçar, mexer no cabelo, etc., são
feitos com ela.

Verificar sua temperatura corporal,
diariamente, se possível antes de sair
de casa ou quando chegar na
instituição.
Não se dirija à faculdade, ou qualquer
outro espaço, quando apresentar
temperatura igual ou superior a 37,8 °C,
dois ou mais sintomas relatados ou
quando alguém de seu convívio
domiciliar seja suspeito ou confirmado
para a COVID-19.

Utilizar roupas, calçados e
bolsas de fácil higienização.
Evitar utilizar adornos como
anéis, pulseiras, entre outros.
Manter as unhas curtas e,
se optar em utilizar
esmalte, mantê-lo íntegro.
Manter os cabelos presos,
evitando levar a mão à face
para arrumá-los.

ANTES DE SAIR DE CASA

máscara;

álcool em gel;
objetos pessoais
higienizados;
saúde em dia;
garrafa de água;
máscara reserva.

PREVENÇÃO À COVID-19 NA VOLTA AO PRESENCIAL

CHECKLIST

Seja calmo e paciente na entrada das portarias.
Mantenha distanciamento.
Limpe seus sapatos no tapete higienizante de
hipoclorito de sódio 0,5%.
O uso da máscara é obrigatório.
Funcionários treinados irão medir sua temperatura
e liberar sua entrada.
Alunos, colaboradores e terceirizados que
apresentarem temperatura igual ou superior a
37,8°C , terão a entrada vetada.
Observar os cartazes de orientações.
Realizar a assepsia das mãos com álcool gel 70%
disponibilizado na entrada da IES.
Na Catraca:
Passar álcool gel 70% antes de passar o dedo
na digital empurrar o braço da catraca com a
parte do corpo coberta pela roupa. O mesmo
para as portas e maçanetas.

Diante da suspeita ou da confirmação
de contaminação, avise um dos seus
professores, ou o coordenador de
curso ou o NUAD para os
encaminhamentos acadêmicos.

Use máscara durante
todo o tempo.
Não faça contato
físico como beijos,
abraços e apertos
de mão.
Mantenha o
distanciamento
social.

Utilizar os pontos de
higienização.

Evitar aglomerações
nos guichês de
atendimento.
Observar o
distanciamento
nas filas.

Mantenha as janelas
sempre abertas.
Fique alerta para as
rodas de conversas de
forma presencial.

Lave bem as mãos com
água e sabão, por 30
segundos ou mais,
sempre que possível e
necessário.
Evite levar as mãos aos
olhos, nariz e boca e não
fique mexendo em sua
máscara.

Limpe muito bem seus
objetos pessoais e não
compartilhe esses objetos.

Número de alunos por
Cubra a boca e o nariz
turma/período e sala:
com a parte interna do
cotovelo ou use lenço
Máximo 50% do seu
descartável, quando
total por turma, com
tossir ou espirrar
revezamento, conforme
(mesmo usando máscara).
escala elaborada pela
coordenação do seu
Docentes e discentes
curso.
devem possuir seu
metragem quadrada de
espaço individual - 1,5m
próprio utensílio
para água.
CONFIRA com seu
coordenador.

Serviço terceirizado à comunidade acadêmica, a Católica
Dom Orione recomenda para abertura do espaço:
Distanciamento em filas e nas proximidades da cantina;

Manter cartazes de orientações aos usuários;

A comercialização pode ser realizada durante o horário
dos intervalos, também como sistema de entrega dos
pedidos (delivery);
Fornecimento de combos rápidos;
Observar a organização das mesas, que deverão
possuir entre si a distância segura de, no mínimo,
1,5 metro;
Aumentar a frequência de higienização
de superfícies.

BIBLIOTECA

Somente discentes e
docentes da FACDO.
Estudo e pesquisas SOMENTE
com agendamento.
Horário de permanência e
capacidade de pessoas serão
controlados.
Controle de temperatura

biblioteca@catolicaorione.edu.br.

LABORATÓRIOS

Existem normas e
especificações próprias,
CONFIRA!

NÚCLEO DE PRÁTICA
JURÍDICA

Atendimento externo
somente por agendamento.
(63) 99102-2789.
nupjur@catolicaorione.edu.br

NÚCLEO DE PRÁTICA

DE GESTÃO

Atendimento VIRTUAL
somente por agendamento.
(63) 3413-0500 - ramal 0538
npg@catolicaorione.edu.br

NÚCLEO DE EXTENSÃO
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Atendimento VIRTUAL
para orientação de trabalhos
e apresentações.
Agendamento com o
professor Orientador.

Documentos, trabalhos,
certificados somente via e-mail.
neic@catolicaorione.edu.br

DIREÇÃO ACADÊMICA
E ADMINISTRATIVA

Atendimento
somente por agendamento.

secretariadirecao@colegiosantacruz.g12.br
(63) 99102-4794.

COORDENAÇÃO DE
CURSOS

Atendimento
somente por agendamento.

(63) 3413-0500
assistente_coordenacao@catolicaorione.edu.br.

CLÍNICA ESCOLA

SECRETARIA ACADÊMICA

DE PSICOLOGIA

Portal do aluno – sistema SEI.

Atendimento por agendamento.

Totens digitais estão instalados
próximos à secretaria.

Número limitado de atendimentos.

Público: comunidade interna e externa, seguindo
todas as medidas e normas de higienização.

www.catolicaorione.edu.br/contato

Todos os demais setores de atendimento, somente mediante agendamento, confira no site os contatos.
www.catolicaorione.edu.br

Proibida a permanência de acompanhante
dentro da recepção da clínica.

63. 3413-0500 - ramal 0504

clinicaescola@catolicaorione.edu.br

Mantenha o distanciamento social.
Use constantemente sua
máscara até chegar em casa.
Cuidado no transporte e use álcool
em gel frequentemente.

Tire os sapatos antes de entrar
e higienize as solas dos
calçados com álcool 70% ou solução
com água sanitária ou equivalente.
Lave bem as mãos com água e
sabão ou limpe-as com álcool
em gel antes de retirar sua máscara.
Atenção: as máscara descartáveis devem ser
jogadas no lixo e as reutilizáveis, devem ser
lavadas constantemente ao chegar em casa.

Tire suas roupas e coloque-as para lavar.
Tome banho e lave bem o corpo todo,
incluindo os cabelos.

AMBIENTES COLETIVOS E DE
GRANDE CIRCULAÇÃO

Assepsia e desinfecção de
maneira reforçada, no mínimo,
1 (uma) vez por turno.

BANHEIROS E INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS
No mínimo, 2(duas) vezes
por turno.
SALA DE AULA

Assepsia e desinfecção de
maneira reforçada, no mínimo,
1 (uma) vez por turno ou a cada
troca de turmas.

SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS
QUE EXIGEM CONTATO FÍSICO
Higienizar com frequência e
em função do fluxo de
pessoas no decorrer de toda
jornada de trabalho.
Higienize sua bancada de
trabalho, terminal de vídeo,
teclado, mouse, telefone,
aparelho celular e demais
equipamentos utilizados.
O uso de plataformas de
acessibilidade deve ser
higienizado no decorrer da
jornada de trabalho.

Bebedouros, vetado o uso de
jato inclinado, sendo
permitida apenas a utilização
do bebedouro para encher
garrafas ou copos de uso
individual. Higienização no
decorrer de toda jornada de
trabalho.

Instalar barreiras físicas, de
material transparente e que
permita a higienização, em
postos de trabalho que
requeiram o contato direto do
trabalhador com o público.

A disposição entre mobília
deve ser de um raio de, no
mínimo,
1,50 m (um metro e meio) de
distância e deve obedecer a
distância de tráfego de
pessoas e de ergonomia.
LIXO

O recolhimento do material
rejeitado nas lixeiras deve
ocorrer corriqueiramente,
não ultrapassando sua
capacidade.

PRODUTOS UTILIZADOS

Uso de EPI'S para funcionários
que realizam limpeza, serviços
gerais , apoio, carga e descarga
de materiais. As luvas devem
ser higienizadas a cada serviço
ou atividade e trocadas quando
necessário.
Desinfetantes à base de
hipoclorito de sódio para
limpeza do piso e para limpeza
de superfície produtos à base
de álcool ( 70%).

Prevenção é
a solução,
Pratique!
ASCOM - CATÓLICA DOM ORIONE

