
ORIENTAÇÕES AOS DOCENTES E ESTUDANTES DA INSTITUIÇÃO* 

 

Máscara de Proteção facial: É obrigatório o uso de máscaras para entrada e permanência 

na instituição. É recomendado trocá-la a cada 3 horas e ter sempre máscara reserva 

consigo. 

Termometria: Todos que ingressarem na instituição terão sua temperatura aferida. O 

monitoramento será mantido nas dependências da instituição. 

Higienização das mãos: É obrigatório higienizar constantemente as mãos ao ingressar na 

instituição e durante a permanência nas atividades. A higienização deverá ser com álcool 

gel 70% ou com água e sabonete líquido disponíveis na instituição. 

Acesso para Atividades: as pessoas que tiverem atividades na instituição deverão 

percorrer o trajeto sinalizado para as atividades, priorizando áreas arejadas.  

Respeito às normas de distanciamento e medidas sanitárias: deve-se manter 

distanciamento recomendado de 2 metros entre as pessoas. Evitar aglomerações, manter-

se em ambientes arejados. Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, utensílios, 

chimarrão, dentre outros. Os bebedouros não estarão disponíveis para uso.  

Equipamento de Proteção Individual (EPI): Serão fornecidos EPI aos colaboradores, 

docentes e estudantes para as atividades laboratoriais.  

Sala de isolamento: a instituição mantém sala especial para atendimento daquelas 

pessoas que estiverem na instituição com atividades e apresentarem: tosse, febre 

(temperatura igual ou superior a 37,8°C), coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, 

fadiga, tremores e calafrios que não somem, dor muscular, dor de cabeça, perda recente 

do olfato ou paladar. 

Casos suspeitos: As pessoas que durante a permanência na instituição, apresentarem 

sinais e/ou sintomas serão encaminhadas para a sala de isolamento e orientadas das 

medidas sanitárias e dos serviços de referência para atendimento à paciente com suspeita 

de COVID-19. As pessoas que tiverem sintomas gripais em casa não deverão comparecer 

na instituição e devem procurar atendimento médico.  

Medidas para grupo de risco: as pessoas integrantes do grupo de risco deverão enviar e-

mail para: secgeral@domalberto.edu.br e serão orientadas do protocolo. São considerados 

para grupos de risco: cardiopatias; pneumopatias; diabetes mellitus; obesidade, doenças 

cromossômicas; idade igual ou superior a 60 anos; gestação de alto risco, além de outras 

definidas pelo Ministério da Saúde. 

*Decreto Estadual nº 55.240 10/05/2020, atualizado pelo Decreto Estadual nº 55.285 31/05/2020; Decreto 

Municipal nº 10.635 de 30/05/2020 e Portaria SES/SEDUC/RS Nº01/2020. 
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