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Este protocolo foi elaborado objetivando a segurança e
excepcionalmente, necessitem ingressar nas instalações da

As medidas de prevenção e controle apresentadas abaixo visam evitar ou minimizar a 
transmissão do coronavírus causador 

 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA

1- Identificar-se com o crachá funcional na portaria e aguardar a aferição de temperatura 

(acima de 37,3º C não será permitida a entrada no 

2- Informar para qual unidade estará se encaminhando.

3- Utilizar máscara de forma a cobrir boca e nariz durante 

Universidade e trocá-la sempre 

4- Higienizar sempre as mãos com água e sabão e/ou Álcool gel à 70%.

5- Manter a etiqueta respiratória em casos de tosse ou espirros.

6- Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m caso encontre outras pessoas.

7- Manter, quando possível, portas e janelas abertas da sala que estará ocupando.

8- Evitar trazer muitos objetos pessoais

9- Não usar os bebedouros. 

10- Evitar usar os elevadores; caso 

entrar e ao sair. 

11- Ao deixar a universidade

informadas anteriormente. 

 

- O estudante deve apresentar
através de documento oficial com foto.

-Os laboratórios devem obedecer a regras

 

ATENÇÃO: PESSOAS COM FEBRE E/OU SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (TOSSE, DOR DE GARGANTA, 

CORIZA. ESPIRROS, ETC.) DEVEM 

DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA OU CONTACTAR UMA AUTORIDADE SANITÁRIA LOCAL.

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA O USO EXCEPCIONAL DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE 
DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

 
UNIVERSIDADE ESTDUAL DE SANTA CRUZ 

Este protocolo foi elaborado objetivando a segurança e o respeito à vida daqueles que, 
ingressar nas instalações da UESC.  

As medidas de prevenção e controle apresentadas abaixo visam evitar ou minimizar a 
do coronavírus causador da COVID-19. 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA: 

se com o crachá funcional na portaria e aguardar a aferição de temperatura 

(acima de 37,3º C não será permitida a entrada no Campus).  

Informar para qual unidade estará se encaminhando. 

Utilizar máscara de forma a cobrir boca e nariz durante toda a permanência na 

sempre que apresentar sujeiras, umidade e sinais de deterioração.

Higienizar sempre as mãos com água e sabão e/ou Álcool gel à 70%.

Manter a etiqueta respiratória em casos de tosse ou espirros. 

distanciamento de pelo menos 1,5m caso encontre outras pessoas.

Manter, quando possível, portas e janelas abertas da sala que estará ocupando.

Evitar trazer muitos objetos pessoais e não os compartilhar.  

caso seja necessário, higienizar as mãos com álcool gel à 70% ao 

Ao deixar a universidade, informar na portaria se passou por outras unidades não 

 

deve apresentar autorização do professor responsável e identificação 
através de documento oficial com foto. 

obedecer a regras específicas de biossegurança

ATENÇÃO: PESSOAS COM FEBRE E/OU SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (TOSSE, DOR DE GARGANTA, 

IRROS, ETC.) DEVEM EVITAR SAIR DE CASA. A ORIENTAÇÃO É PROCURAR A UNIDADE 

DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA OU CONTACTAR UMA AUTORIDADE SANITÁRIA LOCAL.

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA O USO EXCEPCIONAL DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE 
DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

o respeito à vida daqueles que, 

As medidas de prevenção e controle apresentadas abaixo visam evitar ou minimizar a 

se com o crachá funcional na portaria e aguardar a aferição de temperatura 

toda a permanência na 

que apresentar sujeiras, umidade e sinais de deterioração. 

Higienizar sempre as mãos com água e sabão e/ou Álcool gel à 70%. 

distanciamento de pelo menos 1,5m caso encontre outras pessoas. 

Manter, quando possível, portas e janelas abertas da sala que estará ocupando. 

necessário, higienizar as mãos com álcool gel à 70% ao 

informar na portaria se passou por outras unidades não 

autorização do professor responsável e identificação 

específicas de biossegurança. 

ATENÇÃO: PESSOAS COM FEBRE E/OU SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (TOSSE, DOR DE GARGANTA, 

SAIR DE CASA. A ORIENTAÇÃO É PROCURAR A UNIDADE 

DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA OU CONTACTAR UMA AUTORIDADE SANITÁRIA LOCAL. 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA O USO EXCEPCIONAL DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE 
 


