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Apresentação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso campus
Confresa (IFMT-CFS) é uma instituição que atua na educação profissional e
tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, atualmente oferta cursos
técnicos e superiores, com 962 estudantes matriculados em três turnos de
funcionamento. No seu quadro de recursos humanos atuam 56 docentes, 44
técnicos administrativos educacionais e 17 colaboradores terceirizados. Buscando
maior acesso da população ao ensino ofertado, a instituição conta com residências
estudantis, acolhendo regularmente, cerca de 85 estudantes habitantes da região do
Araguaia Xingu.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o
surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) consiste em uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de
alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.
Em 11 de março de 2020, a OMS caracterizou a COVID-19 como uma pandemia.
Até o momento, não há doses de vacinas em quantidade suficiente no país para
imunizar a população, bem como tratamentos farmacológicos que impeçam a
transmissão do novo coronavírus até a data de publicação deste plano, em março
de 2021.

A transmissão do SARS-CoV-2 acontece de uma pessoa doente para outra por
meio de gotículas respiratórias eliminadas ao tossir, espirrar ou falar, por meio de
contato direto ou próximo, especialmente através das mãos não higienizadas e pelo
contato com objetos ou superfícies contaminadas. Estudos apontam que uma
pessoa infectada pelo vírus pode transmitir a doença durante o período sintomático,
que pode ser de 2 a 14 dias, em geral de 5 dias, a partir da infecção, mas também
sugerem que a transmissão pode ocorrer mesmo em casos assintomáticos.
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Considerando as peculiaridades da Covid-19 e as orientações da Reitoria e do
Comitê de Medidas Preventivas e Orientações sobre a Covid-19 do IFMT, o IFMT-
CFS suspendeu suas atividades acadêmicas presenciais a partir do dia 18 de março
de 2020, mantendo as atividades administrativas essenciais e adotando o sistema
de plantão, rodízio e o trabalho remoto com seus servidores e colaboradores. Foi
adotado o regime de exercício domiciliar (RED). A Comissão Permanente de
Assistência Estudantil do campus segue disponibilizando auxílios e realizando
atendimentos para viabilizar a continuidade do ensino.
Em razão da possível necessidade durante o período de distanciamento social, o
serviço de atendimento psicológico e de saúde do campus está mantido, de forma
online. Podem solicitar atendimento tanto estudantes quanto servidores, estagiários
e terceirizados. O serviço é realizado através do aplicativo WhatsApp. Para ter
acesso ao atendimento, o interessado deve enviar um e-mail para o Núcleo de
Apoio Psicossocial, pedagógico e de saúde (NAPPS) ou enviar mensagem
diretamente ao servidor responsável, solicitando atendimento.

O campus, por meio da Portaria 62/2020 CFS-GAB_CFS-DG_CCONF_RTR_IFMT,
de 19 de maio de 2020, designou a Comissão Local de Medidas Preventivas e
Orientações sobre a Covid-19, formada por docentes e técnicos administrativos,
com o objetivo de nomear uma comissão para estudar, planejar e executar ações
integradas de acompanhamento, conscientização e de prevenção da doença no
âmbito da instituição.

A comissão tem o compromisso de elaborar este Plano de Contingência Local,
estabelecendo ações e medidas norteadoras a serem executadas visando o
combate e a prevenção à disseminação da Covid-19, com a formulação de materiais
educativos, orientações para a comunidade interna e externa do IFMT-CFS e
auxiliando no processo de estruturação do campus para a retomada segura das
atividades dos servidores, colaboradores, comunidade em geral e dos discentes em
um possível retorno às aulas presenciais.

O Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19
do IFMT campus Confresa, foi formulado a partir de orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-americana da Saúde (OPAS),
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, Secretaria Estadual da Educação
(Seduc) e Secretaria Municipal de Saúde, além das discussões e notas provindas
do Comitê de Medidas Preventivas e Orientações sobre a Covid-19 do IFMT e da
Comissão Local de Medidas Preventivas e Orientações sobre a Covid-19. É
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importante ressaltar que trata-se de um documento elaborado em momento ímpar e
que, possivelmente receberá alterações, devido às novas orientações que poderão
surgir dos órgãos de saúde que embasam este plano.

Este documento visa proteger nossa comunidade acadêmica e seus familiares,
trazendo orientações e procedimentos que possam garantir segurança e eficácia no
desenvolvimento das atividades determinadas essenciais durante a pandemia e
durante atividades presenciais excepcionais que tenham necessidade de ocorrência
neste período, bem como em um possível retorno gradual de atividades presenciais.
A segurança depende da consciência e das atitudes de cada membro desta
comunidade, e não apenas deste conjunto de regras.

As diretrizes deste plano e o seu cumprimento, são essenciais para que a Instituição
consiga colocar em prática as orientações e as recomendações técnicas das
autoridades sanitárias, e mantê-las pelo tempo em que perdurar o estado de
pandemia. As responsabilidades para cumprimento das regras aqui estabelecidas
serão compartilhadas por cada discente, técnico administrativo, docente ou
colaborador, a fim de se assegurar a promoção da saúde e a minimização de
contágio dentro dos campus.

Objetivo

O Plano de Contingência do IFMT campus Confresa tem como objetivo principal,
apontar as diretrizes que orientarão os gestores, servidores e a comunidade
acadêmica na adoção de medidas para o enfrentamento à Covid-19 no âmbito do
IFMT campus Confresa.

Setores e atividades considerados essenciais no IFMT-CFS durante o
isolamento social:

1. Manutenção das áreas verdes e dos jardins do campus;

2. Funcionamento do sistema de abastecimento de água;

3. Manutenção do funcionamento do setor de Tecnologia de Informação – TI;
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4. Prefeitura do campus, com funcionamento dos serviços de transporte e
manutenção do patrimônio;

5. Atividades de limpeza:

6. Serviços de portaria e vigilância;

7. Atividades de atendimento aos estudantes que não puderem ser executadas
de forma remota;

8. Execução de atividades previstas em projetos de pesquisa e/ou extensão que
dependam do uso das instalações e equipamentos da instituição;

9. Atividades administrativas indispensáveis à manutenção do funcionamento
da Instituição (priorizar a realização de atividades de forma remota pelos
servidores e colaboradores);

10.Atividades de gravação de aulas remotas;

11.Setor de produção;

Medidas gerais de prevenção, controle, minimização e eliminação de riscos
durante período de distanciamento social

1. Aferir a temperatura antes de entrar na Instituição, sendo permitindo apenas
a entrada daqueles cuja temperatura seja igual ou inferior a 37,5 C

2. É obrigatório o uso de máscara facial durante permanência nas instalações
do IFMT campus Confresa em tempo integral, para servidores, estudantes,
colaboradores e visitantes;

3. As máscaras de proteção facial deverão ser substituídas a cada 3 (três)
horas de uso, ou sempre que estiverem úmidas ou com sujidade visível;

4. Não compartilhar máscaras e outros equipamentos de proteção individual. Na
troca da máscara, acondicioná-la apropriadamente em um recipiente ou
sacola plástica. A máscara deve cobrir a boca, o nariz, e ser ajustada para
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minimizar os espaços entre a face e a máscara, não deve ser manipulada
durante o uso e, antes e depois de ser trocada, é preciso lavar ou desinfetar
as mãos. Enquanto estiver em uso, não se deve tocar na parte da frente da
máscara e, caso isto aconteça, deve-se higienizar imediatamente as mãos;

5. A higienização e/ou desinfecção das mãos devem ser realizadas
frequentemente, com água e sabonete líquido ou álcool 70%, sempre que
tocar superfícies, objetos, maçanetas, corrimãos, detector de digitais no
ponto eletrônico, após o uso de transporte público, telefones, trabalho com
objetos e equipamentos de laboratórios, entre outros;

6. Recomenda-se lavar as mãos por 20 segundos, friccionando a palma, o
dorso das mãos com movimentos circulares, espaços entre os dedos, suas
extremidades e polegares, finalizando até o punho. É necessário secar bem
as mãos com papel toalha. Estes passos devem ser realizados utilizando
sabonete líquido, ou álcool liquido e em gel;

7. Cumprir os procedimentos de etiqueta respiratória para proteção e, em caso
de tosse ou espirro, levar o antebraço ou manga a frente da boca ou usar
lenço de papel e higienizar as mãos após o contato com secreções
respiratórias;

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos não lavadas. Ao tocar
na boca, no nariz ou nos olhos, lavar sempre as mãos como já indicado;

9. Evitar o uso de adereços como anéis,colares,brincos,pulseiras,dentre outros;

10.Realizar permanentemente a manutenção das unhas, para que fiquem
curtas e limpas;

11.Higienizar com frequência, celular, chaves, óculos, carteira, entre outros;

12.Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos, pratos,
toalhas, cuia de tereré, chimarrão, material escolar e de expediente, entre
outros;

13.Utilizar copos ou garrafas individuais para consumo de água e evitar contato
direto da boca com as torneiras dos bebedouros;
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14.Refeições deverão ser realizadas apenas em locais adequados, como
restaurante, lanchonete e copa, sendo proibido a retirada de máscara para
alimentação em outras áreas do campus;

15.Evitar a prática de cumprimentar as pessoas com aperto de mãos, abraços e
beijos, adotar um comportamento amigável sem contato físico;

16.Manter o distanciamento social mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas em todos os ambientes durante atividades no campus, não
permanecendo em locais fechados e/ou com aglomerações, sem que isso
seja absolutamente necessário;

17.Orientar sobre a importância de vacinação dos alunos, servidores e
colaboradores e incentivar a atualização da caderneta de vacinação;

18.Servidores, colaboradores e estudantes que apresentarem sinais e sintomas
da Covid-19 não deverão comparecer ao campus por pelo menos por 14 dias
a contar do início dos sintomas. Estes devem informar aos coordenadores de
curso e direção de ensino. A mesma regra se aplica caso possuam familiares
que coabitam apresentando sinais e sintomas da doença ou positivado para
Covid-19;

19.Ao retornar para casa, recomenda-se retirar os sapatos antes de entrar em
casa e tomar banho antes de entrar em contato com membros da família.

Orientações para os gestores do IFMT-CFS:

1. A equipe gestora do IFMT-CFS deve acompanhar os indicadores
epidemiológicos da pandemia nos níveis local, regional, nacional e
internacional para, se necessário, adotar medidas coletivas de prevenção e
controle da doença no âmbito do IFMT-CFS;

2. A gestão deverá suspender atividades relacionadas a inaugurações, posses,
cerimônias e eventos em que estejam previstas aglomerações de pessoas;

3. Cancelar viagens de docentes, discentes e de técnicos administrativos, salvo
aquelas estritamente necessárias;
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4. Fornecer gratuitamente máscaras de proteção individual descartáveis ou
confeccionadas artesanalmente a toda a comunidade escolar (estudantes,
servidores e colaboradores) em quantidades suficientes para a troca a cada
turno de funcionamento ou sempre que estiver úmida. Orientar sobre o uso
correto da máscara;

5. Fornecer os materiais necessários às ações educativas destinadas ao
controle e prevenção da Covid-19 na comunidade escolar;

6. Instalar tapetes sanitizantes na entrada de cada bloco para higienização das
solas dos sapatos;

7. Disponibilizar álcool a 70% na forma de gel ou líquido em todos os ambientes
e setores da instituição, em embalagens próprias para borrifação ou
dispenser nas mãos;

8. Garantir o provimento de dispensers de sabonete líquido e de álcool gel 70%,
suporte de papel toalha, lixeiras com acionamento por pedal, em pontos de
maior circulação, tais como recepção, banheiros e corredores de acesso;

9. Aspergir com bomba costal solução de hipoclorito de sódio a 2% nos
ambientes de maior movimentação de pessoas (salas de aulas, banheiros de
uso comum, laboratórios, centro de convivência, mesas da área de
convivência, restaurante e biblioteca, sempre que necessário nos intervalos
de turnos de funcionamento (manhã/tarde; tarde/noite; noite/manhã) do
campus;

10.Fixar nos murais do campus e em todos os setores cartazes de utilização
obrigatória de máscaras e com a maneira correta de utilizá- las;

11.Estimular a realização de reuniões virtuais;

12.Sempre que possível, ajustar o regime de trabalho dos servidores e as
atividades acadêmicas de estudantes pertencentes ao grupo de risco, de
forma a executá-las em regime domiciliar (idosos com mais de 60 anos,
gestantes, pessoas portadoras de imunodeficiências ou doenças crônicas
cardiovasculares e renais, pneumopatias, diabetes, câncer, dentre outras);
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13.Estender a condição de trabalho ou atividades em exercício domiciliar para
estudantes e servidores que, comprovada e necessariamente, coabitam em
espaços domiciliares com pessoas do grupo de vulneráveis,
independentemente da faixa etária;

14.Fazer cumprir as orientações constantes no presente Plano de
Contingenciamento, aplicando as sanções cabíveis em consonância com as
normas e regimentos institucionais para servidores e estudantes;

15.Proibir a aglomeração de pessoas nos diversos ambientes da instituição;

16.Estimular o trabalho em escala, em horários alternativos;

17.Expedir atos necessários para garantir o bom andamento das atividades
administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão do campus enquanto
durar a pandemia de Covid-19, atendendo as orientações deste plano de
contingência;

18.Manter os banheiros de uso comum devidamente limpos e desinfetados com
hipoclorito de sódio a 2%;

19.Cancelar férias de servidores, quando considerados essenciais para o
enfrentamento da pandemia;

20.Capacitar todos os colaboradores terceirizados que trabalham nos serviços
de limpeza, serviços gerais, portaria, vigilância e estágio;

21.Estabelecer critérios de avaliação permanente dos serviços de limpeza,
seguindo os protocolos de higiene da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa);

22.Exigir o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários para
o atendimento ao público e a execução dos serviços, resguardando a saúde
dos colaboradores e dos usuários internos e externos da Instituição;

23.Garantir a todos os estudantes a execução das atividades didático-
pedagógicas (trabalhos, avaliações e tarefas) em tempo e forma suficientes
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para o atendimento aos objetivos dos componentes curriculares e o perfil
profissional dos cursos ofertados;

24.Comunicar imediatamente às autoridades sanitárias e de saúde do município
qualquer sintoma apresentado por servidores e estudantes relacionado à
Covid-19 (febre, tosse e dificuldade para respirar) ou doenças respiratórias
que venham a ocorrer identificadas nos ambientes de trabalho administrativo
e de ensino;

25.Manter atualizado este Plano de Contingenciamento, bem como sua
divulgação em todos os canais de comunicação do campus;

26.Dirimir dúvidas e questões relacionados ao cumprimento deste Plano de
Contingenciamento;

27.Designar uma sala para o acolhimento de pessoas (estudantes, servidores e
colaboradores) com sintomas de Covid-19, a qual deverá dispor de pia,
sabão para higienização das mãos, álcool gel 70%, máscaras e boa
ventilação (os estudantes menores detectados com sintomas devem utilizar
máscara e aguardar neste local até a retirada por um responsável). Os pais
ou responsáveis serão avisados pelo servidor que está atendendo o
estudante que ele estará aguardando-o na instituição. O servidor irá orientar
os pais ou responsáveis a procurar a

28.Elaborar protocolo para higienização da sala de acolhimento às pessoas com
sintomas de Covid-19 após uso;

29.Planejar estratégias e proporcionar a oferta para o atendimento e apoio
psicológico a estudantes, servidores e colaboradores, para lidar com o
estresse e sintomas depressivos, fóbicos, ansiosos, entre outros, causado
pela pandemia e a falta de convívio social.

Fluxo de comunicação e fiscalização de atividades práticas de ensino,
pesquisa e extensão do campus.

Para estabelecer o controle de pessoas acessando os ambientes desta Instituição,
os interessados em promover atividades práticas/presenciais de ensino, pesquisa e
extensão excepcionalmente não passíveis de serem executadas na forma remota,
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deverão solicitar antecipadamente, conforme portaria específica, à Direção de
Ensino e ao respectivo responsável pelo setor correspondente às atividades a
serem executadas. O setor que receber a demanda a encaminhará à Comissão
Local de Medidas Preventivas e Orientações sobre Covid-19, que irá reunir-se e
gerar um parecer favorável ou desfavorável ao pedido, baseando-se em critérios
locais, estaduais e nacionais quanto: a taxa de transmissão do vírus na população,
taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Classificação de
Risco do Coronavírus por município, número de servidores e colaboradores em
atestado médico por suspeita ou confirmação de Covid-19, estrutura e insumos
necessários para medidas de biossegurança de servidores, colaboradores e alunos,
dentre outros que a Comissão julgar pertinente. Após o parecer desta Comissão,
este será enviado ao Diretor-Geral do campus para ciência e decisão final. Os
interessados deverão seguir estas orientações para desenvolver as atividades de
ensino, pesquisa e extensão. As atividades práticas são proibidas sem o
conhecimento prévio da Comissão Local e das gestões. As atividades presenciais
que ocorrem sem o conhecimento prévio destas, terão os responsáveis notificados
para regularizarem suas ações imediatamente.

Ações preventivas pré retorno às aulas presenciais

1. Realizar a compra de termômetros a laser para o provimento das barreiras
sanitárias localizadas na guarita do campus para aferição da temperatura das
pessoas que entram na Instituição, sejam elas estudantes, servidores,
estagiários ou visitantes. Estes serão orientados a comparecer à instituição
apenas quando for estritamente necessário;

2. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme local de
trabalho e situação de exposição de servidores, colaboradores e estudantes;

3. Definir servidores que farão verificação da temperatura na guarita, bem como
promover treinamento adequado para estes, os mesmos também darão
suporte na identificação e encaminhamento dos casos suspeitos;

4. Redigir e comunicar a todos os servidores do campus, o protocolo que será
adotado no caso de identificação de casos suspeitos;
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5. Orientar os servidores e colaboradores que trabalham na guarita sobre a
aplicação de medidas que impeçam a aglomeração de estudantes, servidores
e demais pessoas na entrada da Instituição;

6. Planejar e executar a aquisição de insumos como álcool em gel, sabão,
sabonete líquido antisséptico e papel toalha não reciclado para o atendimento
de demandas de servidores, estudantes e visitantes;

7. Mapear e instalar dispensers de álcool gel em pontos estratégicos (próximo a
entradas, em portas das salas de aula, na entrada da biblioteca, entrada do
refeitório, lanchonete etc);

8. Realizar periodicamente limpeza completa dos aparelhos de ar-condicionado
antes do retorno às aulas, como medida preventiva;

9. No restaurante e na lanchonete do centro de convivência, recomenda-se que
todos os equipamentos, utensílios, superfícies e instalações sejam
higienizados antes do retorno das atividades;

10.Promover orientação para a comunidade acadêmica sobre saúde, com foco
na prevenção contra a Covid-19;

11.Elaborar campanha educativa contendo todas as orientações e medidas
adotadas pelo IFMT campus Confresa;

12.Providenciar cartazes impressos para afixar em locais estratégicos no
campus, tais como entrada da Instituição e das salas de aulas, próximo a
bebedouros, banheiros, restaurante, centro de convivência, biblioteca,
alojamentos, entre outros setores, bem como material digital para divulgação
de informações para toda a comunidade;

13.Promover formação aos líderes de turmas e monitores, em conjunto com o
NAPPS, Coordenação Pedagógica e demais profissionais que possam
auxiliar nesta ação, com orientações sobre as medidas de segurança
orientadas pelo Comitê central Covid-19 do IFMT;

14.Adequar as lixeiras para descarte de qualquer tipo de material, para que não
seja necessário o manuseio direto com as mãos;
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15.Orientar sobre o uso e descarte corretos de EPI’s como máscaras, entre
outros;

16.Avaliar os ambientes que necessitarão de pequenas adaptações;

17.Realizar os projetos para pequenas adaptações nos ambientes;

18.Avaliar a implantação de barreiras físicas e/ou a retirada de obstáculos;

19. Instalar pias portáteis onde houver poucos lavatórios, por exemplo, no caso
do restaurante e entrada do campus;

20.Realizar cálculos de capacidade máxima de ocupação para cada ambiente
do campus.

Orientações específicas acerca dos setores do IFMT Campus Confresa

Coordenação de Extensão

1. Implementar protocolo de atendimento ao público com base nas medidas de
prevenção;

2. Definição e divulgação de horários específicos para este serviço;

3. Organização dos materiais, equipamentos e layout para garantir o
distanciamento recomendado e reduzir ao máximo a interação física na troca
de materiais e documentos entre pessoas;

4. Implementar e dar ampla divulgação aos canais de comunicação remota do
setor de Extensão com base nos recursos tecnológicos disponíveis;

5. Suspender a realização de reuniões e eventos presenciais;

6. Suspender a execução de projetos de extensão que não consigam garantir
as condições sanitárias necessárias para adoção das medidas de prevenção
à Covid-19;
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7. Construir instrumentos de acompanhamento da situação dos estudantes que
estejam em estágios e/ou que tenham contratos como jovens aprendizes
para certificar-se de que as empresas concedentes estejam adotando as
medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades sanitárias;

8. Suspender a realização de visitas presenciais a organizações públicas e
privadas e diminuir o fluxo de visitantes à instituição.

Gestão de Pessoas

1. Restringir o horário de atendimento presencial ao público interno;

2. Limitar a entrada de pessoas do público de atendimento deste setor,
permitindo a entrada de apenas uma pessoa a cada vez, obedecendo a
distância recomendada entre as pessoas, bem como a obrigatoriedade do
uso da máscara;

3. Suspender a promoção ou a participação em eventos de capacitação
presencial, priorizando a oferta e a participação dos servidores em
capacitações através de plataformas de educação a distância;

4. Restringir a circulação do público no espaço de trabalho;

5. Realizar marcações no chão ou barreiras que definam uma distância mínima
de 1,5 metros entre o servidor do setor e a pessoa;

6. Definir prioridades dos canais de comunicação com o setor, a saber: primeiro
o e-mail, segundo telefone e em último caso, se não houver resolução por
essas vias, atendimento presencial de forma agendada;

7. Suspender os processos seletivos, visto que os métodos avaliativos implicam
ampliação do fluxo (entrevistas, provas didáticas) ou aglomeração de
pessoas (exemplo: provas escritas).

Direção Geral e Administrativa
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1. Adequar rotinas no contrato de prestação de serviços de limpeza do campus
nos limites contratuais;

2. Estabelecer plano para minimizar contatos entre os colaboradores
terceirizados, seja nas atividades, horário de descanso ou refeições;

3. Ampliar o número de servidores terceirizados destinados para desinfecção,
higiene e limpeza de todos os ambientes da Instituição assim como a
higienização dos instrumentos de trabalho;

4. Oferecer formação preventiva para os colaboradores terceirizados, ou
viabilizar e se certificar que as empresas contratadas ofereçam as
orientações necessárias relativa aos cuidados com a Covid-19;

5. Realizar cursos de capacitação em diversas temáticas pertinentes aos
setores que são de responsabilidade desta Diretoria, na modalidade não
presencial;

6. Realizar atendimentos internos e externos por meio de agendamento prévio;

7. Suspender as atividades como a conferência de patrimônio, bem como as
das comissões inventariantes, até que existam condições sanitárias que
permitam a segurança na realização dessas ações;

8. Criar um canal de apoio e fortalecimento da equipe de servidores vinculados
a empresas terceirizadas, com encontros regulares (preferencialmente por
plataformas remotas) para expressão de dúvidas, angústias, troca de
informações e orientações;

9. Adquirir materiais e equipamentos extras, além do contrato de limpeza, para
segurança biológica dos usuários tais como: água sanitária, álcool em gel,
quaternário de amônio, sinalização de piso, capachos sanitizantes,
dispensers de álcool em gel, entre outros; Viabilizar a contratação de
empresas especializadas em mecanismos de desinfecção que sejam
indicadas para os ambientes do Campus.

Almoxarifado e Patrimônio
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1. Realizar o agendamento de entrega de material e consumo apenas para
servidores. Quando for necessário distribuir material para os alunos, um
servidor deverá ficar responsável por retirar o material e realizar uma logística
com uma turma;

2. Condicionar o fornecimento de material à solicitação prévia e com
antecedência de materiais por meio eletrônico (e-mail, telefone, WhatsApp),
de forma a diminuir o máximo de permanência do servidor no setor. A
entrada no setor para a retirada de material solicitado pode ser restrita a
apenas uma pessoa (servidor ou estagiário) por solicitação;

3. Restringir o acesso do público que utiliza os serviços ao setor, de forma que
se consiga manter a distância mínima de 1,5 metros.

4. Evitar o contato próximo com outras pessoas na hora do fornecimento de
materiais;

5. Suspender a assinatura manual de documentos, como Nota de Fornecimento,
que pode ser feita de forma eletrônica (e-mail, documento eletrônico etc);

6. Desinfetar os materiais entregues pelos fornecedores antes do acesso ao
local de armazenamento.

Prefeitura e Manutenção Geral

1. Fiscalizar os servidores vinculados a empresas terceirizadas na exigência do
uso de EPIs;

2. Assegurar que as medidas relacionadas à limpeza dos espaços e à
disponibilização de equipamentos para tanto, bem como o seu
reabastecimento, previstos nos planos locais de contingência sejam
efetivadas;

3. Adequar os espaços do campus para viabilizar as estratégias de divisões das
turmas que forem implementadas pela comissão local;
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4. Solicitar a desinfecção do campus com a frequência a ser definida pelo plano
local de contingenciamento para cada um dos setores pela empresa
especializada na área;

5. Assegurar a higienização de todas as salas de aula e laboratórios nas
mudanças de turno;

6. Realizar a limpeza de filtros de ar-condicionado e equipamentos de uso
comum, com a frequência a ser definida pelo plano local de contingência;

7. Restringir o número de servidores ao utilizarem carros oficiais para
deslocamento (sugestão: máximo 3 pessoas por veículo leve);

8. Em caso do carro ser utilizado por duas ou mais pessoas, o recomendado é
que todos utilizem máscaras e mantenham os vidros semi abertos na cidade
e na estrada, deixando ao menos 2 cm de abertura. Caso utilize ar-
condicionado, deve ser configurado para trocar ar com o ambiente externo;

9. Reforçar a higienização das partes que são usualmente manuseadas (volante,
portas, alavanca do câmbio, freio de mão, dispositivos dos vidros e painel do
carro).

Tecnologia da Informação

1. Reforçar o atendimento virtual através de chamados via Suap ou ferramentas
de acesso remoto;

2. Restringir os atendimentos presenciais, utilizando-se de agendamentos para
fazê-los.

3. Utilizar demarcação perimetral para atendimentos presenciais, estabelecendo
medidas mínimas de distanciamento social;

4. Higienizar equipamentos com álcool isopropílico.

Enfermaria
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1. Manter o afastamento necessário entre as pessoas, com distanciamento de
1,5 metros entre cada paciente;

2. Assegurar que todos os pacientes estejam utilizando máscaras dentro da
enfermaria;

3. Lavar as mãos após o atendimento de cada paciente e/ou manipulação de
medicação, com água e sabão;

4. Restringir o uso de nebulizadores para administração medicamentosa.

5. Utilizar os devidos equipamentos de proteção individual: máscara N95,
protetor facial, avental descartável, óculos de proteção, calçado fechado;

6. Usar fardamento exclusivamente no trabalho, evitando transitar para casa
com ele; Não utilizar adornos, conforme NR 32.

7. Higienizar a sala de enfermagem (mesas, assentos, macas, cama) com
álcool a 70% entre cada paciente;

8. Disponibilizar insumos para assepsia (álcool 70%, sabonete líquido e papel
toalha);

9. Instalar dispensers de álcool 70º na entrada do setor.

Psicologia

1. O atendimento individual deverá ser realizado, preferencialmente, no formato
online, salvo os casos extraordinários, sendo observadas as orientações de
um especialista de saúde e segurança do trabalho;

2. Agendar os atendimentos individuais exclusivamente por via eletrônica;

3. Disponibilizar e-mail institucional para agendamento de atividades online
(atendimento em grupo, reuniões, rodas de conversa etc);

4. Orientar sobre etiqueta respiratória no início do atendimento e reforçar o uso
obrigatório de máscara;
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5. O psicólogo deverá abrir e fechar a porta;

6. Suspender atividades presenciais que envolvam a participação de grupos;

7. Suspender a realização de visitas domiciliares e institucionais;

8. Diminuir superfícies de contato na sala (decoração, material de papelaria e
de expediente etc);

9. Demarcar a distância regulamentada com fitas de sinalização na sala de
atendimento;

10.Criar área de contenção para o material escolar fora da sala da psicologia
(casaco, mochila, cadernos etc);

11.Utilizar, de forma constante, máscaras cirúrgicas descartáveis e “face shield”.
Quando não for possível evitar o contato físico, usar também o capote
descartável e luvas;

12.Quando for possível a realização de atendimentos presenciais, deverá ser
realizada a higienização da sala após cada atendimento.

Serviço Social

1. Continuar oportunizando aos alunos outras possibilidades de atendimento
através do uso de canais eletrônicos, e-mail e telefone, de modo a não
colocar em risco a saúde dos envolvidos;

2. Realizar atendimento por agendamento;

3. Realizar marcações (no piso) nos ambientes para que as pessoas se
mantenham em uma distância segura;

4. Limitar o quantitativo de alunos na sala em atendimento;

5. Limitar a quantidade de atendimentos presenciais diários aos estudantes,
consequentemente, enquanto durar a pandemia;
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6. Evitar atividades externas tais como visitas domiciliares.

Restaurante e Nutrição

1. Garantir EPI’s para a nutricionista e manipuladores de alimentos (máscaras
descartáveis, aventais, toucas, luvas, óculos/protetor facial);

2. Recomenda-se que as refeic��ões sejam servidas a la carte ao invés de self
-service;

3. Estabelecer medidas que garantam o distanciamento mínimo entre os
manipuladores de alimentos (revezar turnos, instalar barreiras físicas) e
afastar ou remanejar para outro setor aqueles que façam parte do grupo de
risco;

4. Realizar capacitação com os colaboradores do setor para orientações acerca
da utilização do uniforme apenas no ambiente de trabalho e da necessidade
de higienização frequente;

5. Reforçar o cuidado para as situações que exigem higienização das mãos: ao
chegar ao trabalho: Após utilizar os sanitários, tossir, espirrar, assoar o nariz,
usar esfregões, panos ou materiais de limpeza, recolher lixo e resíduos, tocar
em sacarias, caixas, garrafas e sapatos, tocar em alimentos não higienizados
ou crus, manusear dinheiro; ao interromper o serviço e iniciar outro; antes de
usar utensílios higienizados, de colocar luvas descartáveis ou após retirá-las
e sempre que se fizer necessário;

6. Higienizar as mãos e realizar os protocolos para recebimento dos gêneros
alimentícios;

7. Aumentar o número de colaboradores/merendeiras/manipuladores de
alimento;

8. Recomenda-se a presença de um colaborador ou um informativo orientando
os alunos quanto à lavagem de mãos e utilização de álcool em gel 70% antes
das refeições e a importância de não conversarem durante a distribuição;
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9. Destinar um colaborador para ficar borrifando álcool gel 70% nas mãos dos
estudantes que acessem o refeitório para realizar suas refeições;

10.Suspender o atendimento clínico/ambulatorial aos estudantes;

11.Restringir a utilizac��ão do refeitório para outros fins que não sejam o
fornecimento de refeic��ões dos programas de assiste��ncia estudantil;

12.Aumentar o número de colaboradores/merendeiras/manipuladores de
alimentos, que devem realizar suas atividades exclusivamente no setor de
nutrição, destinando um ou mais colaboradores (dependendo da demanda)
para atividades exclusivas de limpeza e desinfeção de ambientes, evitando,
assim, a contaminação cruzada;

13.O responsável pelo recebimento dos gêneros alimentícios deverá manter o
distanciamento mínimo do prestador de serviço que fará a entrega e deverá,
obrigatoriamente, fazer uso da máscara durante a atividade de recebimento
dos gêneros;

14.Verificar a possibilidade de o campus fornecer, de acordo com sua
disponibilidade, material descartável, tais como copos e talheres;

15.Reduzir o número de mesas e de cadeiras no restaurante, a fim de manter o
distanciamento mínimo entre os estudantes/servidores que estiverem
realizando suas refeic��ões;

16.Controlar o número de pessoas no restaurante, liberando turmas em horários
diferenciados, por exemplo;

17.Realizar marcac��ões no chão para manter o espac��amento adequado nas filas
do refeitório;

18. Instalar/manter telas milimétricas nas janelas e portas, para que haja
ventilac��ão natural sem a entrada de insetos e vetores;

19.Retirar as embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realizar o
descarte adequado antes de armazenar os produtos;
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20.O usuário que realizar refeições no campus, deverá ter máscaras reserva,
para substituição posterior à alimentação;

21.Estabelecer número máximo de pessoas para esse ambiente e número
máximo de pessoas por mesa;

22.O equipamento de exposição do alimento preparado na área de consumação
deve dispor de barreiras de proteção que previnam a contaminação em
decorrência da proximidade ou da ação do usuário/cliente e de outras fontes;

23. Instalar em local adequado borrifadores e dispensadores de álcool 70%, que
devem ser mantidos longe de fontes de calor, pois podem ocasionar
ince��ndios;

24.Realizar um mapeamento dos objetos, superfícies e itens em geral que
possuem grande contato manual e implementar uma rotina de desinfecc��ão
com álcool 70% ou desinfetante equivalente. Ex.: mesas e bancadas de
apoio, leitor de biometria, teclados, mac��anetas, corrimão, pegadores, itens
compartilhados entre os funcionários (canetas, pranchetas, telefones), dentre
outros;

25. Instalar/adequar pias para lavagem de mãos na entrada da cozinha e do
restaurante, abastecidas com sabão antisséptico e papel toalha.

Coordenação de Assistência ao Educando

1. Disponibilizar canais para atendimento remoto à comunidade, docentes,
estudantes e colaboradores, sendo estes canais prioritários, evitando
atendimentos presenciais;

2. Organizar rodízio de trabalho da equipe, bem como organização do ambiente
de trabalho, respeitando-se as regras de distanciamento;

3. Quando possível e extremamente necessário, agendar atendimento
presencial ao público e comunidade escolar, atentando-se para os protocolos
e medidas de segurança;

Residência Estudantil
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As atividades da residência estudantil apresentam potencial elevado de
acontecimentos de surtos, pois grande parte dos alunos residentes são procedentes
de outros municípios e estados e estes também permanecerão em contato com
público externo, não sendo possível permanência em isolamento. Desta forma uma
única pessoa contaminada poderá deflagrar um surto local, trazendo uma grande
responsabilidade social para a instituição. Sendo assim, considerando as
recomendações das autoridades sanitárias, prezando pelo bem estar, pela saúde e
pela preservação da vida dos nossos estudantes e servidores, as residências
estudantis, preferencialmente, não deverão ser reabertas enquanto perdurar o
período de pandemia.

Após o período pandêmico, a Comissão Local estabelecerá normas e fluxo
específicos para o retorno da residência, respeitando os protocolos de saúde e as
especificidades do campus.

A reabertura da residência estudantil durante a pandemia é de total
responsabilidade dos gestores e servidores do IFMT, qualquer decisão tomada
sobre a reabertura da residência estudantil, bem como as possíveis consequências
dessa atitude. Entretanto este plano estabelece medidas mínimas para redução de
contaminação pelo coronavírus nesse ambiente para uma futura e possível
reabertura:

1. Recomenda-se abertura parcial do alojamento, garantindo adequada
ventilação dos quartos e distanciamento mínimo de 2 metros entre as camas,
devendo-se evitar a utilização de beliches, ou ainda, sendo o correto, um
aluno por ambiente;

2. Discentes pertencentes ao grupo de risco para covid-19 deverão permanecer
afastados da residência estudantil, em regime de atividades domiciliares;

3. Antes do retorno às aulas, a CAE deverá entrar em contato com os alunos
para realizar orientações quanto ao deslocamento até o campus;

4. Em caso de alunos residentes com sintomas de gripe: febre, tosse, coriza,
fadiga, cansaço, perda do olfato e paladar, o aluno deverá ser retirado da
residência imediatamente;
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5. Realizar limpeza e desinfecção do alojamento periodicamente conforme
orientações e sempre que houver casos suspeitos de covid-19 entre os
residentes;

6. Recomenda-se que, uma vez ingressados na instituição, os discentes evitem
retornar a sua residência durante o estado de pandemia, para evitar
contaminação;

7. Monitorar diariamente os residentes quanto a sintomas de covid-19;

8. Recomendar frequentemente para os residentes da residência a manutenção
de distância física e cuidados na unidade habitacional em manter os
ambientes bem ventilados;

9. Restringir a circulação entre os quartos, corredores e áreas comuns;

10.Manter o distanciamento social em banheiros coletivos, adotando-se escala
de utilização ou mesmo banheiros individuais;

11.A instituição deverá garantir condições para que os alunos mantenham a
ventilação dos quartos, como colocação de telas protetoras nas janelas e
limpeza ao redor da moradia (em razão da disseminação de insetos);

12.Fica proibido o compartilhamento de objetos de uso pessoal entre os
moradores da residência;

13.Orientar a lavagem das mãos, com a instalação de pias nas áreas externas
do alojamento, bem como oferta de sabão líquido e álcool 70% em gel,
atentando para a manutenção dessas medidas;

14.Fornecer de material de higiene para cada residente no retorno às aulas
contendo (sabão líquido, máscaras, álcool 70% em gel);

15.Deve ser reforçada a higienização diária pelos residentes.

16. Quanto ao surgimento de caso suspeito ou confirmado de covid-19 será
obrigatório ao campus:
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17.O campus deverá garantir assistência médica imediata ao aluno, na Rede de
Atenção à Saúde do município;

Após avaliação, o campus deverá solicitar que os responsáveis compareçam
imediatamente para retirada do estudante, orientando todos os cuidados que
garantam isolamento respiratório no transporte;

Todos os companheiros de quarto de caso suspeito ou confirmado deverão ser
mantidos em isolamento individual, com as mesmas recomendações sobre o
transporte para suas casas;

A instituição deverá dispor de quartos individuais, bem ventilados, com portas
fechadas e com banheiro anexo para o isolamento dos residentes sintomáticos e
dos contactantes, até que eles possam ser encaminhados para seu domicílio;

Enquanto o sintomático permanecer no campus, orienta-se que seja designado
profissional exclusivo para o seu atendimento durante às 24h, devido às possíveis
complicações do quadro.

Adicionalmente, deve-se restringir ao máximo o número de acessos à área de
isolamento;

Deve-se garantir o manejo adequado de resíduos sólidos proveniente do
sintomático respiratório como resíduo contaminado.

Salas dos Professores

1. O uso da sala deve ser para as atividades estritamente necessárias;

2. Manter o ambiente sempre bem arejado, com janelas e portas abertas;

3. Estabelecer a capacidade máxima permitida de pessoas no ambiente, e fazer
respeitar;

4. Garantir a limpeza e a desinfecção frequente da sala (garantir a limpeza
várias vezes ao dia nos locais onde ocorrem toques das mãos, equipamentos
de uso comum, maçanetas, etc.);
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5. Objetos de uso pessoal não deverão ser compartilhados.

Coordenação de Pesquisa

1. Rever as condições de realização e a continuidade da pesquisa dentro das
condições sanitárias de saúde para retomada de suas atividades;

2. As atividades que requeiram a presença dos pesquisadores em um mesmo
espaço físico devem obedecer às regras de distanciamento e paramentação
padrão, com o uso de máscaras de tecidos cobrindo nariz e boca, bem como
todas as demais regras e recomendações gerais;

3. Nos espaços de trabalho, as proteções individuais devem ocorrer em locais
internos e externos, observando o distanciamento de 1,5 m entre os
participantes da pesquisa, sejam eles pesquisadores ou pessoas externas
envolvidas nas ações.

Banheiros

1. Recomenda-se que além das medidas supramencionadas como distância
mínima de 2 metros entre as pessoas, uso de máscara facial, etiqueta
respiratória e higiene das mãos sejam adotados cuidados específicos nestes
espaços;

2. A lotação máxima estará afixada no lado de fora de cada banheiro,
considerando a taxa de ocupação de 4 m² por pessoa, bem como a
demarcação de filas no lado externo;

3. Higienizar com solução de hipoclorito de sódio a 0,5%, sempre que
necessário e nos intervalos de turnos de funcionamento (manhã/tarde;
tarde/noite; noite/manhã);

4. Higienizar as mãos antes e depois de utilizar sanitários e pias;

5. Não assoar o nariz ou escarrar na pia do banheiro. Utilizar o papel que estará
disponível e descarte-o imediatamente na lixeira, higienizando as mãos logo
em seguida;
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6. Não demorar mais que o necessário no banheiro, dando oportunidade para
outras pessoas entrarem.

Salas de Aula, Espaços Acadêmicos, de Lazer e de Convivência em Comum

1. Não utilizar climatização artificial em ambientes que permitam a renovação do
ar através de janelas, portas etc;

2. Evitar utilizar espaços de salas de aulas ou laboratórios que tenham somente
climatização artificial;

3. Abrir portas e janelas das salas de aulas e laboratórios (quando a estrutura
física e o clima permitirem), com o objetivo de maximizar e priorizar a
circulação de ar natural;

4. Organizar quando possível, a divisão de turmas para evitar a aglomeração
em sala de aula;

5. Assegurar metodologias como o estudo dirigido para turmas de
dependências, sempre que possível, considerando as normas institucionais e
o acesso dos estudantes à internet e aos dispositivos tecnológicos;

6. Utilizar quando possível, metodologias ativas e não presenciais para o
processo de ensino e aprendizagem;

7. Evitar dinâmicas e atividades práticas que estimulem o contato físico direto
entre os estudantes, em todas as atividades curriculares;

8. Evitar atividades em laboratórios pequenos, onde os alunos dividem
bancadas. Realizá-las apenas quando for possível manter distância segura
entre os estudantes;

9. Realizar trabalhos em grupos e equipes apenas por meio de ferramentas de
comunicação remotas;

10.Realizar marcações no piso e no solo, com o objetivo de mostrar o
distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde em áreas
como o centro de vivências;
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11.Avaliar o processo de ensino-aprendizagem conforme as possibilidades de
trabalho do campus, preferencialmente de forma remota;

12.Proibir a aglomeração de estudantes nos corredores e encaminhá-los para os
espaços adequados com um menor número de estudantes;

13.Suspender as ações presenciais de todos os seminários curriculares, se não
for possível observar as recomendações de distanciamento e uso de EPI’s,
enquanto durar a pandemia;

14.Providenciar o distanciamento físico do professor na sala de aula com
afastamento de 2 metros na parte frontal da sala e propor o uso obrigatório
de protetor facial juntamente com a máscara;

15.Adotar o sistema de escalonamento das turmas para atividades presenciais,
possibilitando a adoção de medidas de distanciamento dentro das salas de
aulas;

16.Garantir que cada docente tenha pincel marcador para quadros e apagadores
para uso pessoal e intransferível. Esses materiais devem ser higienizados
regularmente com álcool 70°;

17.Orientar frequentemente os alunos quanto à limpeza das mãos ao chegar à
escola e nos intervalos de aulas (com álcool 70° ou sabão e água);

18.Desinfetar diariamente os espaços de uso coletivo como salas de aula,
laboratórios (de todas as áreas e cursos) e auditórios (incluindo superfícies
de metal e plástico) antes do início de cada turno das aulas presenciais e
manter a frequência dessa limpeza de acordo com a utilização dos espaços;

19.Fazer a higienização das carteiras a cada troca de turno ou turma (limpeza
com detergente e desinfecção com álcool 70º);

20. Instalar dispensers de álcool gel na entrada das salas para higiene e
desinfecção das mãos.

Aulas de Campo
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1. Recomenda-se que, enquanto durar a pandemia, só ocorram aulas de campo
quando não for possível serem dispensadas;

2. Para casos que sejam expressamente indispensáveis, recomenda-se
observar os seguintes pontos: os veículos utilizados para aula de campo e/ou
visita técnica deverão ser limpos e higienizados antes e depois do seu uso;

3. Todos os alunos e servidores devem estar de máscaras e permanecer com
elas durante o trajeto e a realização das visitas e aulas (todos devem levar
mais de uma máscara para troca durante o trajeto);

4. Os alunos devem levar recipiente individual com álcool em gel e portar uma
garrafinha de uso individual com água;

5. Realizar limpeza do sistema de ventilação de ar condicionado dos veículos
do IFMT antes de qualquer viagem para aulas de campo;

6. Estabelecer limite máximo de alunos e servidores nos veículos oficiais do
IFMT, evitando-se assim aglomerações;

7. Disponibilizar recipiente com álcool gel, de uso obrigatório, em todos os
veículos oficiais da Instituição para que se faça uso na entrada e saída dos
passageiros;

8. Os veículos oficiais do IFMT só poderão trafegar com metade da capacidade
dos passageiros, inclusive os veículos de uso coletivo que transportem
alunos e servidores como ônibus, vans e micro-ônibus.

Laboratórios

1. Agendar aulas e atividades práticas através do Suap e do e-mail institucional,
diminuindo o contato de professores e alunos com equipe técnica;

2. Restringir a utilização dos ambientes sem agendamento prévio;
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3. Criar protocolo interno de recomendações específicas sobre cuidados
pessoais e coletivos acerca do vírus em ambiente de laboratórios, para
execução obrigatória por todos os usuários;

4. Delimitar espaços e quantidade de pessoas no ambiente dos laboratórios
(alunos, professores ou técnicos);

5. Elaborar, junto aos docentes, regras de atividades internas (individuais ou em
grupo), respeitando a quantidade segura de usuários por laboratório;

6. Determinar o intervalo mínimo necessário entre as atividades para que seja
possível a realização da desinfecção do ambiente;

7. Evitar que usuários levem em mãos objetos pessoais, como celular, bolsa,
chaves, para dentro dos laboratórios, devendo ser acomodados em
bolsas/mochilas e bolsos pessoais (preferencialmente);

8. Ao término das práticas, é de responsabilidade do usuário a higienização de
eventuais objetos transportados;

9. Planejar e executar vídeo-aulas para minimizar o fluxo laboratorial em
situações de atividades pertinentes;

10.Realizar agendamento de empresas e prestadores de serviços de
manutenção de equipamentos em horários e dias sem atividades
laboratoriais;

11.Quando o espaço estiver desinfetado para aulas, não deve ser utilizados por
alunos, docentes ou técnicos que fazem trabalhos avulsos;

12.Oferecer treinamento aos servidores do setor quanto ao uso e descarte
adequado de EPI’s quando se tratar de materiais descartáveis;

13.Observar a utilização de kit de EPI’s, para uso pessoal e coletivo dos alunos
e professores, contendo máscara (TNT, descartável), luvas e óculos, bem
como álcool em gel, sabão e papel toalha;
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14.Vetar o uso dos laboratórios sem o uso de EPI’s aqui citados e outros,
conforme normas e recomendações laboratoriais, bem como material de
higiene e limpeza;

15.Evitar o compartilhamento de utensílios pessoais e de trabalho (computador,
por exemplo);

16.Quando necessário, realizar higienização antes e depois do uso. Atentar que,
no caso de alguns materiais, não são recomendados o uso de álcool etílico,
mas isopropílico (telas, óculos);

17.Proibir o acondicionamento de materiais pessoais nos ambientes laboratoriais;

18.Controlar a higienização na entrada e na saída de materiais dos ambientes
laboratoriais e coordenação (criar roteiro de higienização);

19.Disponibilizar em corredores de acesso aos laboratórios, dispensers com
álcool para higienização das mãos;

20.Higienizar equipamentos, bancadas, cabines de trabalho, assentos e
materiais de apoio após cada uso;

21.Suspender atividades de microbiologia que expõem os usuários a agentes
biológicos ligados ao trato gastrointestinal e respiratório;

22.Proibir o manuseio de materiais sem prévia higienização.

Biblioteca

1. Limitar o acesso de usuários ao ambiente de uso coletivo, computador, salas
de estudo, entre outros (cada biblioteca estipulará as regras para evitar
aglomerações, observando o distanciamento mínimo orientado por
autoridades sanitárias e normativos legais);

2. Reduzir o horário de funcionamento da biblioteca em caso de número
limitado de colaboradores;
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3. Estabelecer quarentena de 8 dias para os itens que forem devolvidos, os
quais ficarão acondicionados em caixas plásticas, papelão, estantes, sacos
plásticos ou carrinho de livros devidamente etiquetados com a data de
entrada na quarentena. Após transcorrido esse prazo, os materiais retornarão
ao acervo;

4. Estabelecer nas atividades de empréstimo e devolução de materiais
informacionais, o agendamento prévio por canais de comunicação digitais;

5. Adaptar o espaço da biblioteca respeitando o distanciamento mínimo entre as
pessoas, entre as mesas para utilização adequada em período de circulação
do coronavírus;

6. Restringir o acesso ao acervo apenas à equipe da biblioteca utilizando faixas
que delimitam e impedem a entrada de pessoas que não são da equipe;

7. Na primeira fase de retomada das atividades, não se recomenda a realização
de atividades em grupo no espaço da biblioteca;

8. Utilizar sacos plásticos (descartáveis) para entrega de material informacional
(livros, entre outros);

9. Suspender, temporariamente, o serviço de guarda-volumes;

10.Suspender, temporariamente, o recebimento de materiais doados pela
comunidade;

11.Sinalizar, com a indicação do distanciamento mínimo, os espaços da
biblioteca que puderem ser frequentados por estudantes;

12.Disponibilizar álcool 70º na entrada da biblioteca para higienizar as mãos,
além da instalação de dispensers com álcool em locais estratégicos;

Quadra Poliesportiva e Academia ao ar livre
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1. Pessoas enquadradas em grupo de risco para a Covid-19 segundo os órgãos
de saúde devem, a princípio, ficar impossibilitadas de participac��ão em
atividades físicas nos espac��os de uso coletivo;

2. Todas as pessoas que frequentarem os espac��os esportivos e que possuírem
cabelos longos devem ser orientadas a mante��-los
presos, diminuindo, assim, a área exposta passível de portabilidade do vírus;

3. Será obrigatório, por parte de todos os frequentadores, o uso de toalhas e
garrafas individuais;

4. A utilizac��ão de aparelhos celulares durante a atividade física fica proibida;

5. Professores e participantes das atividades devem usar máscaras;

6. O uso de vestiários coletivos para banho deve ser proibido;

7. Recomenda-se a proibic��ão de acesso às arquibancadas do público
(alunos, pais ou visitantes) para acompanhamento de treinos, jogos e
práticas esportivas em geral;

8. A academia ao ar livre deve funcionar em regime de agendamento prévio
com controle de horários e quantidades limitada de vagas;

9. A capacidade de funcionamento da quadra poliesportiva deve ser de, no
máximo, um aluno a cada quatro metros quadrados, o que implica que os
praticantes mantenham dois metros de dista��ncia entre si;

10.O ambiente deve fechar entre os turnos matutino e vespertino, e pelo mesmo
período entre os turnos vespertino e noturno, para limpeza geral e
desinfecc��ão;

11.As atividades físicas coletivas devem ocorrer em espac��os
arejados, preservando-se a dista��ncia de seguranc��a de 1,5 metros entre os
participantes;
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12.Professores e estagiários devem evitar o contato físico com os participantes
das atividades, realizando a demonstrac��ão e a orientac��ão dos exercícios a
uma dista��ncia mínima de 1,5 metros;

13.Coletes esportivos de uso coletivo estão proibidos;

14.Recomenda-se a demarcação visual no chão de áreas ao redor dos
aparelhos para a fácil visualizac��ão do correto distanciamento sanitário de 1,5
metros;

15.Nos espac��os esportivos deverão ser disponibilizados materiais de limpeza
contendo toalhas de papel e borrifadores com água e sabão ou álcool 70º
(líquido ou gel) para limpeza das mãos antes do acesso e para higienizac��ão
dos materiais de treino e prática esportiva;

16.No mesmo local deverá haver orientac��ão e local de descarte imediato das
toalhas de papel;

17.Os itens esportivos usados em atividades para o público em geral
(bolas, colchonetes, bastões, aros de alumínio etc) devem ser higienizados
após cada aula com água e sabão ou álcool 70º (líquido ou gel);

Laboratório de Informática

1. Organizar a distribuição dos horários de utilização do laboratório para
diminuir ao máximo a sua utilização;

2. Avaliar a liberação do laboratório de informática considerando todas as
orientações presentes neste plano de contingência, tendo em vista que trata-
se de um ambiente propício à disseminação do vírus;

3. Dividir as turmas para aumentar o distanciamento entre os estudantes dentro
do laboratório;

4. Viabilizar a ventilação natural dos laboratórios;
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5. Disponibilizar álcool em gel e em líquido 70º, acondicionados em
compartimentos como dispensers e borrifadores para serem utilizados nas
entradas dos laboratórios e para desinfecção dos equipamentos e móveis;

6. Higienizar devidamente o ambiente, computadores, teclados, mouse e
bancadas e demais objetos após cada utilização.

Registro Escolar

1. Realizar a maior parte possível dos atendimentos de forma remota;

2. As demandas devem ser solicitadas via e-mail ou whatsapp do setor;

3. As entregas de documentos ocorrerão apenas com horário agendado
previamente, seguindo os protocolos de segurança;

4. Realizar rodízio e escalonamento de servidores para o trabalho presencial e
respeitar as regras de proteção individual bem como os limites de
distanciamento social;

5. Higienizar devidamente o ambiente, bancadas e demais objetos após cada
atendimento presencial que for extremamente necessário.

Orientações para os demais Setores Administrativos do Ensino

1. Suspender todas as reuniões presenciais com público externo (de pais,
conselhos de classe, Conselho Escolar etc.) enquanto durar as medidas de
distanciamento social;

2. Buscar estabelecer formas alternativas de diálogo com o público e com a
comunidade acadêmica;

3. Realizar reuniões administrativas e pedagógicas, de colegiados de cursos e
de grupos, preferencialmente, através de instrumentos de comunicação
remotos ou em ambientes que sejam propícios à manutenção do
distanciamento entre os participantes;
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4. Acompanhar pedagogicamente os estudantes que ficarem em isolamento
social por motivo de infecção pelo coronavírus, seguindo-se as mesmas
orientações e medidas do atendimento domiciliar, conforme previsto na
Organização Didática;

5. Garantir o atendimento domiciliar para as pessoas com necessidades
especiais e enquadradas nos grupos de risco para Covid - 19;

6. Formalizar no Suap, justificativas de ausências de alunos suspeitos de
contaminação ou comprovadamente doentes que constem nos registros do
NAPPS, CAE e/ou do Comitê Covid-19 do IFMT. Esses setores e comissão
deverão emitir relatórios de identificação desses alunos, de preferência
semanais, para as coordenações de cursos;

7. Estabelecer protocolos e procedimentos para diminuir a circulação dos
estudantes em setores do departamento de ensino, orientando os discentes
sobre todas as ações que podem ser realizadas de forma remota por meios
eletrônicos.

Demais ambientes como salas administrativas de servidores

1. Deixar portas e janelas sempre abertas;

2. Evitar aglomeração no local;

3. Fazer a higienização diária do local, priorizando os objetos mais expostos ao
toque das mãos que devem ser limpos e desinfectados várias vezes ao dia;

4. Cada servidor que utilizar este espaço deve ter seus próprios objetos e
utensílios pessoais.

Dos procedimentos ao chegar em casa ou a residência estudantil

1. Sempre que possível, tomar banho imediatamente e só assim manter contato
com outros membros da família;
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2. Realizar a desinfecção de objetos como celulares, chaves, óculos, carteiras
entre outros objetos que possam ter entrado em contato com superfícies
contaminadas;

3. Providenciar a lavagem das roupas utilizadas no ambiente externo/lavanderia;

4. Se não for possível realizar a lavagem no momento, isolar as roupas dentro
de sacos plásticos que devem ser mantidos fechados;

5. Escolher uma área próxima da saída da residência que não seja acessível
para crianças e animais para acondicionar os sapatos, de forma que não
circule com os calçados pela casa ou alojamento;

Procedimentos a serem adotados na ocorrência de casos sintomáticos com
estudantes, servidores e colaboradores:

1. É de responsabilidade de todos os docentes, técnicos administrativos e
colaboradores que perceberem ou tiverem conhecimento de pessoas
sintomáticas ou com confirmação de Covid-19 no campus, informar
imediatamente a Instituição, através dos endereços eletrônicos para que as
providências sejam tomadas.

Nestes casos serão adotados os seguintes procedimentos:

2. Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios relacionados à Covid-19, os
servidores e colaboradores deverão comunicar imediatamente a chefia
imediata e estudantes devem comunicar o coordenador de curso, o NAPPS
ou a Coordenação de Assistência ao Educando;

3. Pessoas com sintomas de gripe, resfriado, febre, tosse, dificuldades para
respirar, não poderão frequentar o campus enquanto perdurarem os sintomas;

4. O servidor ou colaborador que for identificado no campus apresentando os
sintomas estará dispensado de suas atividades por 14 dias, deverá procurar
atendimento médico e seguir as orientações de isolamento domiciliar,
comunicar a chefia imediata via email e apresentar atestado. O setor que
receber estas informações deverá comunicar a ocorrência à Comissão Local
de Prevenção e Orientações sobre a Covid-19;
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5. O estudante que for identificado no campus apresentando os sintomas será
encaminhado para sala de isolamento, onde será atendido por servidores da
CAE ou NAPPS e irá aguardar os pais ou responsáveis buscá-lo na
instituição. O servidor que realizou o atendimento realizará as orientações
aos pais ou responsáveis sobre a importância e necessidade de atendimento
médico. Ficará afastado das atividades por 14 dias, deverá apresentar
atestado médico e comunicar o coordenador de curso;

6. Servidores, colaboradores e estudantes que tiverem pessoas ou familiares
sintomáticos em suas residências não poderão frequentar a escola, pelo
menos por 14 dias a contar do início dos sintomas (febre, tosse e dificuldades
para respirar), devendo avisar por vias eletrônicas a coordenação de curso e
a Comissão local. Sendo necessário enviar pelo email ou WhatsApp a foto do
atestado do familiar que testou positivo;

7. Em caso de confirmação de diagnóstico laboratorial positivo para Covid-19,
atestado por profissional da medicina ou de laboratório, o trabalhador ou
estudante deverá permanecer afastado e em isolamento até receber
autorização médica para o retorno às atividades normais;

8. Recomenda-se o rastreamento de todas as pessoas que tiveram contato com
quem testou positivo, para que sejam afastadas por 14 dias, garantindo o
isolamento e evitando a disseminação da doença. Caso surjam sintomas,
imediatamente buscar atendimento médico;

9. Caso ocorra de um estudante testar positivo para a Covid-19, recomenda-se
o afastamento por 14 dias de toda a turma de alunos, que deverão executar
atividades remotas. Os estudantes sintomáticos devem procurar uma unidade
de saúde;

10.Sempre que ocorrerem sintomas de doenças respiratórias, estudantes,
servidores e colaboradores devem procurar atendimento médico nas
unidades de saúde;

Orientações para pessoas do grupo de risco
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1. O servidor, colaborador ou estudante que fizer parte do grupo de risco deve
comunicar formalmente à Instituição, solicitando a adoção das medidas
protetivas necessárias enquanto perdurar a pandemia pelo coronavírus. Os
familiares que fazem parte do grupo de risco para Covid-19 devem discutir
com o médico de sua confiança os riscos decorrentes da volta dos filhos às
atividades escolares e se estes devem permanecer em casa quando a escola
retornar às atividades presenciais. Os pais ou responsáveis deverão solicitar
ao médico um relatório para ser enviado para a direção de ensino ou
coordenação do curso explicando sobre o membro familiar que faz parte do
grupo de risco;

Segundo o Ministério da Saúde e a OMS, são consideradas pessoas do
grupo de risco à Covid-19 aquelas que estiverem nas seguintes situações:

2. Idade de 60 anos ou mais;

3. Portadores de doenças crônicas tais como doenças cardiovasculares,
pulmonares, entre outras;

4. Portadores de doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, entre
outras;

5. Portadores de deficiência imunológica;

6. Transplantados em tratamento com imunossupressores;

7. Pessoas em tratamento oncológico;

8. Gestantes, lactantes e lactentes (até 2 anos).

Recomenda-se como medidas de proteção individual e coletiva às pessoas
do grupo de risco seguir todas as orientações das autoridades sanitárias local,
estadual e nacional.

Pessoas do grupo de risco devem, se possível, utilizar máscara cirúrgica ou
médica. Além destas, recomenda-se o isolamento social em domicílio
evitando, dentro do possível, o contato com outras pessoas não isoladas.
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Caso apresente sinais e sintomas da doença, procure uma unidade de saúde.
Entretanto, caso apresente sinais de gravidade (dificuldade para respirar, dor
no peito, cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal), busque
imediatamente o atendimento hospitalar.
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