
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo Sanitário de  
Retorno às Aulas 

 
 
 
 



           CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Pandemia não acabou! 

O Protocolo Sanitário deve ser seguido por todos da 
Comunidade Oswaldo Cruz. 

A rápida disseminação das variantes, principalmente a 
ômicron do SARS-COV-2, devido à sua alta 
transmissibilidade, é o fator preocupante no momento. 

A seguir, estão pontuadas as principais normas 
sanitárias preventivas para a volta às aulas.



1. Uso de máscaras 

2. Evitar aglomerações 

3. Higienização das mãos 

4. Vacinação

                    MEDIDAS PREVENTIVAS



• Usar máscara facial bem ajustada na face, de modo a cobrir boca e nariz, 
sem deixar frestas laterais durante toda a permanência dentro da 
instituição, obrigatoriamente.  

• Sugestões de máscaras: 
- N95 
- PFF-2 
- Máscara cirúrgica de tripla camada 

Observação: evitar o uso de máscaras de tecido. 

• Ao trocar a máscara, descartá-la em lixeiras brancas, identificadas com 
símbolo de risco biológico, localizadas em locais de circulação ou 
estratégicos.

          USO DE MÁSCARAS



• Recomenda-se o distanciamento, evitando 
contato físico entre as pessoas. 

• Evitar aglomerar em salas de aula, corredores, 
elevadores, escadas e banheiros. 

• Dar preferência ao uso das escadas, sempre 
que possível. 

• Evitar ficar parado no acesso aos prédios, 
bloqueando a entrada e saída. 

         EVITAR AGLOMERAÇÕES



• Proceder à lavagem de mãos com água e sabão 
ou higienização com álcool em gel 70%, 
sempre que necessário.

            HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



• Recomenda-se que toda a Comunidade 
Oswaldo Cruz esteja vacinada para COVID-19. 

• Se apresentar sintomas respiratórios, não 
compareça à Instituição de Ensino e siga todas 
as recomendações para evitar o aumento da 
transmissão do vírus.

       VACINAÇÃO



1. Aferição da temperatura 

2. Uso do tapete sanitário e ventilação de 
ambientes 

3. Alimentação e uso de bebedouros 

4. Etiqueta respiratória

                    DEMAIS ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO



• Se a temperatura ultrapassar aos 37,5°C, a pessoa 
não poderá entrar e será orientada a procurar o 
serviço de saúde mais próximo (por exemplo, UBS 
ou Posto de Saúde).  

• Quem apresentar alguns dos sintomas da COVID-19, 
no decorrer do dia, será encaminhado para sala 
separada para esse fim e depois será orientado a 
procurar o serviço de saúde mais próximo.

                 AFERIÇÃO DA TEMPERATURA



• Utilizar os tapetes sanitários localizados nas 
entradas dos prédios do Grupo Oswaldo Cruz 
para higienização dos calçados. 

• Manter os ambientes ventilados, com janelas e 
portas abertas, sempre que possível. 

• Evitar o uso de ventiladores e ar-condicionado.

              USO DO TAPETE SANITÁRIO E  
              VENTILAÇÃO DE AMBIENTES



• Proibido o consumo de alimentos em salas de aula, 
espaços fechados e áreas de circulação de pessoas, 
pois essa atividade requer a remoção da máscara. 

• Uso dos bebedouros: não beber água diretamente 
no bebedouro! Abastecer copos, canecas e garrafas, 
mantendo distância do jato ou da torneira do 
bebedouro. 

• Traga sempre a sua garrafa de uso pessoal.

           ALIMENTAÇÃO E  
          USO DOS BEBEDOUROS



• Ao tossir ou espirrar, seguir as regras de 
etiqueta respiratória (uso do antebraço, 
protegendo nariz e boca, mesmo com o uso de 
máscaras). 

• Lavar as mãos após tossir ou espirrar. 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal 
(canetas, livros, celulares, cosméticos, etc.).

         ETIQUETA RESPIRATÓRIA



SÍNDROME GRIPAL 

INVESTIGAÇÃO E  
ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO



• No caso do aparecimento dos sintomas, buscar 
diagnóstico através dos exames RT-PCR, PCR-
Lamp ou detecção de antígeno, a partir do 2º 
ao 4º dia do início dos sintomas. Os testes 
podem ser realizados em  laboratórios, 
farmácias ou autoteste. 

• Recomenda-se o afastamento até o resultado 
dos testes.

            CONSIDERAÇÕES GERAIS



            CONSIDERAÇÕES GERAIS

• O aluno que apresentar sintomas deverá, imediatamente, comunicar o 
Coordenador do curso, para tomada das providências necessárias. 

• Em casos confirmados, o aluno deverá apresentar/enviar o resultado do exame 
realizado, ao coordenador de curso e à secretaria geral. 

• Estes alunos terão suas faltas justificadas (não computadas) e terão o direito de 
realizar provas ou quaisquer outras atividades para avaliação em outra data (a 
combinar com o professor responsável) 



ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO  
(MINISTÉRIO DA SAÚDE - JAN/22)

Para maiores informações, consultar: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/
guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19



• Ao 7º dia, realizar testagem se estiver com 
sintomas respiratórios ou febre e manter o 
isolamento até o 10º dia. 

• Após esse período, sair do isolamento e 
manter as medidas de prevenção.

             ORIENTAÇÕES PARA AFASTAMENTO  
            (MINISTÉRIO DA SAÚDE - JAN/22)



A prática das medidas de prevenção é 
responsabilidade de todos os membros da 
Comunidade Oswaldo Cruz. 

De acordo com o cenário pandêmico e órgãos 
sanitários, essas medidas poderão ser alteradas.
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