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HUMANIZAÇÃO + SEGURANÇA = QUALIDADE E CONSCIENTIZAÇÃO

Cartilha de Biossegurança
As medidas presentes neste protocolo são implementadas conforme orientação da
Secretaria Municipal da Saúde, contemplando as medidas sanitárias de contingência para
enfrentamento da COVID-19, compatível com a realidade institucional e em conformidade
com as orientações e normas vigentes.

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL
• A lotação das salas de aula ficará limitada a até 50% de sua capacidade, ou a depender do espaço disponível, devendo ser garantido o distanciamento mínimo
de 1,5 m entre as carteiras ocupadas;
• Sempre que possível, cada sala de aula será ocupada pelo mesmo grupo de
estudantes;
• A mesa do professor estará a no mínimo 1,5 m da primeira fila de carteiras;
• Em todas as atividades presenciais os alunos deverão manter a distância mínima
de 1,5 m entre si e das demais pessoas;
• Sempre que possível, haverá marcação no piso para sinalizar o distanciamento
de 1,5 m;
• O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio será limitado a grupos
pequenos, respeitando o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas;
• Todas as pessoas (funcionários, alunos e visitantes) devem utilizar máscaras durante sua permanência no interior do estabelecimento, inclusive em áreas externas pertencentes ao local;
• Feiras, palestras, seminários, comemorações, assembleias, etc. estão suspensos,
sendo permitida sua realização somente de forma virtual;
• Os intervalos serão feitos, preferencialmente, com revezamento de turmas em
horários alternados;
• É recomendado o afastamento das atividades presenciais, o estudante que faz
parte de algum dos grupos de riscos: cardiopatias graves ou descompensadas
(insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave,
doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC); imunodeprimidos; doentes renais
crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); doença hepática em estágio avançado; diabéticos, conforme juízo clínico; obesidade grave; gestantes e lactantes;
• As medidas de distanciamento social, limpeza e desinfecção serão intensificadas
em salas de estudo e laboratórios de informática;
• Deve-se evitar a formação de grupos de estudo entre alunos de turmas diferentes;
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• A biblioteca estará aberta para atendimento, sem consulta direta ao acervo.
Sendo assim, para agilizar o empréstimo recomenda-se que a solicitação seja
enviada antecipadamente pelos canais de comunicação da biblioteca, especialmente WhatsApp (41 99692-2575) e e-mail (biblioteca02@fabapar.com.br).
Assim, a equipe poderá separar o material com antecedência e agilizar o empréstimo. Deve ser respeitado o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas;
• Fica obrigatório o uso de máscara por alunos e funcionários, durante todo o
tempo de permanência no local, no transporte e em todo o percurso de casa até
a instituição de ensino;
• Os equipamentos e materiais que não puderem ser desinfetados constantemente em função de suas características e necessidade de conservação serão
bloqueados temporariamente.

2. HIGIENE PESSOAL
• Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool gel 70% ao entrar e
sair da instituição de ensino, bem como em seus ambientes e após tossir, espirrar,
usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos, manusear lixo ou objetos de trabalho compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e
após a colocação da máscara;
• Fica obrigatório o uso de máscara por alunos e funcionários, durante todo o
tempo de permanência no local.
• É obrigatório o uso de máscaras individuais, com recomendação de troca a cada
2 horas. Adicionalmente, recomenda-se a troca das máscaras sempre que estiverem sujas ou molhadas;
• Os bebedouros coletivos são adaptados para uso com torneiras e abastecimento
de recipientes individuais. A higienização será intensificada, com desinfecção frequente das torneiras;
• Alunos e funcionários devem dispor de garrafas de uso individual, devidamente
identificadas com seu nome;
• Fica proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha,
livros, cadernos, dentre outros), recomendando-se especial atenção para o não
compartilhamento de produtos de maquiagem e celulares;
• Todos os espaços físicos do estabelecimento contam com fácil acesso à solução
de álcool gel 70%;
• Recomenda-se que os alunos mantenham em suas mochilas pequenos recipientes com álcool gel 70% para a higienização das mãos em sala de aula ou
quando necessário;
• Quando do retorno para casa, as medidas de limpeza e desinfecção dos sapatos,
mochilas, roupas e máscaras devem ser adotadas de modo a impedir a propagação do vírus no ambiente domiciliar.
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3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
• A higienização de banheiros, lavatórios e vestiários será intensificada e realizada
com água e detergente neutro, hipoclorito de sódio na concentração 2 a 2,5% ou
outro sanitizante aprovado para esta finalidade, devidamente regularizado;
• Especificamente para desinfecção de ambientes externos, além do álcool líquido
70%, também poderão ser utilizados outros produtos à base de quaternários de
amônio, como o cloreto de benzalcônio e desinfetantes de uso geral com ação
virucida (conforme Nota Técnica 22/20 – ANVISA). Todo e qualquer produto de
limpeza a ser utilizado será devidamente regularizado junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA;
• Os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são tocadas por
muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta, corrimões, interruptores), serão higienizados antes do início das aulas, a cada troca de
turno e sempre que necessário;
• O lixo será removido a cada higienização dos ambientes, descartando-o com
segurança;
• Os ambientes deverão permanecer amplamente ventilados com as janelas e
portas abertas, evitando o toque nas maçanetas e fechaduras.

4. COMUNICAÇÃO
• Para retorno às atividades presenciais, o aluno, ou responsável legal, deverá dar ciência
no termo de compromisso que contém as medidas de segurança referentes ao retorno das aulas presenciais disponível em: https://fabapar.com.br/termos-2021/1.
• O atendimento ocorre de forma prioritária por canais digitais: telefone (41 3024-8142),
aplicativo WhatsApp (41 99692-1383) ou e-mail (atendimento@fabapar.com.br);
• Respeitando o distanciamento de 1,5 m no atendimento ao público, recomenda-se o agendamento prévio.

5. MONITORAMENTO
• Não será permitido o ingresso de pessoas com temperatura acima de 37,8°C;
• Serão afastados imediatamente e mantidos por 10 dias em isolamento domiciliar
todos os casos positivos de COVID-19 ou indivíduos suspeitos que apresentem
sintomas característicos de COVID-19. Recomenda-se a procura pelo serviço de
saúde no caso de persistência ou agravamento dos sintomas.

6. ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO
• Máscaras só devem ser retiradas no momento de se alimentar ou beber, colocando-a logo em seguida;
• A cantina será utilizada respeitando a lotação máxima de 50% e distanciamento
de 1,5 m entre os usuários;
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• Dar-se-á preferência a talheres e utensílios descartáveis que estejam embalados
individualmente;
• Caso os alimentos fiquem expostos, para garantia de sua proteção, deverá ser
instalada barreira física contra poeira e gotículas;
• O piso será demarcado para que, havendo necessidade de formação de filas, seja
no caixa ou para retirada de alimentos/bebidas, o distanciamento seja de 1,5 m
entre os usuários;
• O layout das mesas e cadeiras será reorganizado, permitindo distanciamento de
1,5 m entre os usuários;
• As mesas com 4 lugares devem ser ocupadas por no máximo 2 pessoas. Mesas
maiores, próprias de refeitório, poderão ser compartilhadas desde que seja garantido o distanciamento de no mínimo de 1,5 m entre as pessoas;
• Não será permitido o agrupamento de mesas para atendimento de grupos;
• Dar-se-á preferência para pagamento com cartão de débito/crédito com higienização da máquina a cada uso;
• As mesas e cadeiras deverão ser limpas e desinfetadas após cada uso.

7. DA BIBLIOTECA
• Os materiais devolvidos serão encaminhados para a quarentena de 10 (dez) dias,
para isto, o aluno deverá seguir as instruções da fila para a devolução do material;
• O acesso ao acervo continuará fechado, ou seja, somente a equipe da biblioteca
poderá circular entre as estantes. Os usuários deverão solicitar aos atendentes o
material desejado, e aguardar na fila de empréstimos dos materiais para a retirada.
•

Para agilizar o empréstimo, recomenda-se que a solicitação seja
enviada antecipadamente pelos canais de comunicação da biblioteca, especialmente WhatsApp (41 99692-2575) e e-mail
(biblioteca02@fabapar.com.br). Assim, a equipe poderá separar o
material com antecedência e agilizar o empréstimo.

• Os serviços, como levantamentos bibliográficos, envio de publicações digitais,
de artigos de periódicos, solicitação de fichas catalográficas, orientações e suporte para acesso a fontes de informações, orientação de normas, treinamentos,
entre outros, serão feitos remotamente usando Google Meet, Skype, WhatsApp
(41 99692-2575) e e-mail (biblioteca02@fabapar.com.br).
• O uso de espaços de estudo será permitido unicamente mediante agendamento
prévio, via WhatsApp (41 99692-2575) e e-mail (biblioteca02@fabapar.com.br).
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Protocolo para acesso à instituição

MÁSCARA
ENTRADA
Passar pelo
tapete sanitizante.

Será verificado, pelo
controlador de
acesso, o uso
correto de máscara.

TEMPERATURA
Será verificada,
pelo controlador
de acesso,
a temperatura,
a qual deve ser
de até 37,5º.

Os protocolos desta cartilha servem para proteger nossos alunos, professores, funcionários e familiares do coronavírus. Há grande responsabilidade em cada definição, consideração, atitude. Sabemos que há temores e preocupações nos corações. Pensando nisso,
temos levado todas nossas ansiedades, e temores, sobre Ele, porque Ele tem cuidado de
nós (conforme 1 Pedro 5:7). Enquanto instituição de ensino, respeitamos as determinações
dos órgãos oficiais de saúde e segurança; enquanto servos, confiamos em nosso Deus e,
assim, descansamos nEle. Que Deus abençoe todos nós.
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