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● servidores ou funcionários que trabalharem em mais de um estabelecimento acadêmico no 
mesmo dia devem, sempre que possível, trocar de roupa ao sair de um estabelecimento para o 
outro; 

● estudantes que frequentarem mais de um estabelecimento acadêmico no mesmo dia, ou que se 
deslocaram do trabalho para as aulas presenciais e vice-versa, devem, se possível, não utilizar as 
mesmas vestimentas em ambos; 

● não sendo possível a substituição das roupas, devem ser orientados a reforçar os cuidados com 
sua higienização pessoal ao sair e ao entrar em cada um dos estabelecimentos; 

● deve-se recomendar aos funcionários terceirizados e prestadores de serviço que evitem retornar 
às suas casas com o uniforme utilizado durante a prestação do serviço, quando estes existirem; 

● a comunidade escolar deve ser alertada sobre os cuidados necessários a serem adotados em casa 
e no caminho entre o domicílio e o estabelecimento acadêmico; 

● deve-se evitar o trânsito de documentos e materiais impressos e, quando este for imprescindível, 
recomenda-se que os papéis sejam depositados em caixa ou pasta coletora e só venham a ser 
manipulados cinco dias após seu recebimento,  

● desenvolver campanhas de promoção de hábitos de etiqueta respiratória junto à comunidade 
acadêmica. 

 

7.4  DETECÇÃO E ISOLAMENTO DE INDIVÍDUOS SINTOMÁTICOS 
RESPIRATÓRIOS 
 

● Para indivíduos com febre e sintomas respiratórios deve-se seguir o protocolo descrito a seguir, 
não devendo o trabalhador ou estudante retornar ao ambiente escolar enquanto não houver 
resultado do exame laboratorial  por ele realizado para diagnóstico da Covid-19; 

● quando o testado acusar positivo, as autoridades locais de saúde devem ser notificadas para os 
protocolos de isolamento de outras pessoas que tiveram contato com o infectado; 

● como protocolo de encaminhamento e isolamento de pessoa com suspeita de Covid-19, faz-se 
necessário: 

1. disponibilizar uma sala para isolamento temporário para manter de forma segregada, segura e 
confortável os indivíduos que apresentem sintomas de síndrome gripal, quando presentes no 
estabelecimento acadêmico, até os encaminhamentos; 

2. designar e treinar trabalhadores para conduzirem as ações na suspeita de pessoa com síndrome 
gripal no estabelecimento. Estes trabalhadores e seus contatos (institucionais) devem ser 
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divulgados para a comunidade acadêmica, de forma que possam ser facilmente informados e 
acionados para estas ações; 

3. ao estudante com sintomas de síndrome gripal: manter em área segregada, com 
acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento até a definição dos encaminhamentos;  

4. se o trabalhador apresentar sintomas de síndrome gripal: afastá-lo das suas atividades até 
elucidação do diagnóstico; 

5. em caso de confirmação laboratorial para Covid-19, tanto de estudantes quanto de trabalhadores, 
estes devem ser afastados por 14 (quatorze) dias a contar do início dos sintomas, podendo 
retornar às atividades após este período, desde que estejam assintomáticos por no mínimo 72 
(setenta e duas) horas. Os casos negativos para Covid-19 podem retornar às atividades 
educacionais e laborais após 72 (setenta e duas) horas da remissão dos sintomas; 

6. alunos, trabalhadores, visitantes e prestadores de serviços suspeitos ou confirmados devem ser 
afastados conforme descrito no Manual de Orientações da COVID-19 (vírus SARS COV-2) de Santa 
Catarina de 23.10.2020 e suas atualizações, bem como a Nota Informativa nº 002/2021 - 
DIVE/SUV/SES/SED/SC ou outra que vier a substituí-la, ambos enunciadas na seção 2 deste 
documento; 

7. o trabalhador ou estudante com sintomas respiratórios deve ficar afastado das atividades até que 
tenha elucidação diagnóstica ou parecer médico liberando o retorno às atividades laborais e 
acadêmicas. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, estes trabalhadores devem ser afastados 
por 14 (quatorze) dias a contar do início dos sintomas da pessoa suspeita, podendo retornar às 
atividades após este período, desde que estejam assintomáticos. Os casos negativos para Covid-
19 podem retornar às atividades educacionais e laborais após 72 (setenta e duas) horas da 
remissão dos sintomas; 

8. todos os casos suspeitos ou confirmados para Covid-19 devem ser imediatamente informados para 
as autoridades sanitárias locais. 
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Quadro 4 – Fluxo de comunicação de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 na comunidade 
acadêmica 

DETECÇÃO NA ENTRADA OU NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSC 

 PROCESSO    RESPONSÁVEIS  

Detecção de caso suspeito no ingresso aos 
câmpus, Cerfead ou Reitoria ou em suas 

dependências 

No ingresso ao IFSC – responsáveis pela barreira 
sanitária   

Nas dependências do IFSC – servidores que 
detectarem o caso suspeito  

    
Encaminhar o servidor, estudante ou 

terceirizado à sala de isolamento 

No ingresso ao IFSC – responsáveis pela barreira 
sanitária 

Nas dependências do IFSC – servidores que 
detectarem o caso suspeito 

Realizar: o acolhimento, (2) o encaminhamento 
à unidade de saúde, (3) instruir a pessoa 

atendida sobre a necessidade de posterior 
notificação dos responsáveis no câmpus sobre a 
confirmação ou não do diagnóstico de Covid-19 

para fins de orientação sobre possível 
afastamento das atividades  

    
 

Responsáveis pela sala de isolamento 
   

Se  estudante – comunicar a coordenação de 
curso 

Se servidor – comunicar a chefia imediata e a 
CGP 

Se terceirizado – comunicar o/a fiscal de 
contrato  

    
Responsáveis pela sala de isolamento 

Comunicar à CLC 
 

Coordenação de curso, chefia imediata ou fiscal 
de contrato  

Suspender a turma do estudante ou professor 
com suspeita de Covid-19 por sete dias ou até 

resultado negativo  

Coordenação de curso sob orientação da CLC 

Informar que, caso haja confirmação da suspeita 
de Covid-19, o membro da comunidade 

acadêmica deve se afastar por 14 dias a contar 
do início dos sintomas, podendo retornar às 

    
Se estudante, Coordenação de curso 

Se servidor, CGP 
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atividades após este período desde que esteja 
assintomático por no mínimo 72 horas. Os casos 

negativos para Covid-19 podem retornar às 
atividades educacionais e laborais após 72 horas 

da remissão dos sintomas 
 
 
 
 

Se funcionário terceirizado, fiscal de contrato 
comunica à empresa 

DETECÇÃO DE SUSPEITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO IFSC 

PROCESSO   RESPONSÁVEIS 

Detecção da suspeita de Covid-19 e 
atendimento em unidade de saúde para 

realização do exame 

Membro da comunidade acadêmica com 
suspeita de Covid-19 

Em caso de estudante - Comunicação oficial ao 
coordenador de curso por e-mail 

O próprio estudante ou responsável, se menor 
de idade 

Em caso de servidor - Comunicação oficial à 
chefia imediata e à CGP   

O próprio servidor 

Em caso de funcionário terceirizado - 
Comunicação  oficial ao fiscal de contrato por e-
mail, após incumbir-se de afastar o funcionário e 

acompanhá-lo 

 
Empresa contratada 

Comunicar à CLC Coordenação de curso, chefia imediata ou fiscal 
de contrato  

Suspender a turma do estudante ou professor 
com suspeita de Covid-19 por sete dias ou até 

resultado negativo 

Coordenação de curso sob orientação da CLC 
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Informar que, caso haja confirmação da suspeita 
de Covid-19, o membro da comunidade 

acadêmica deve se afastar por 14 dias a contar 
do início dos sintomas, podendo retornar às 

atividades após este período desde que esteja 
assintomático por no mínimo 72 horas. Os casos 

negativos para Covid-19 podem retornar às 
atividades educacionais e laborais após 72 horas 

da remissão dos sintomas. 
 
 
 

    
Se estudante, Coordenação de curso 

Se servidor, CGP 
Se funcionário terceirizado, fiscal de contrato 

comunica à empresa 
    

   

        CONFIRMAÇÃO DE COVID-19   

   PROCESSO  RESPONSÁVEIS 

Em caso de estudante - Comunicação oficial ao 
coordenador de curso por e-mail e envio de 

atestado médico 

O próprio estudante ou responsável, se menor 
de idade 

Em caso de servidor - Comunicação oficial à 
chefia  imediata e envio de atestado médico à 

CGP 

O próprio servidor 
   

Em caso de funcionário terceirizado - 
Comunicação oficial ao fiscal de contrato por e-

mail, após incumbir-se de afastar o funcionário e 
acompanhá-lo 

Empresa contratada  

Comunicar à CLC Coordenação de curso, chefia imediata ou fiscal 
de contrato 

Comunicar a vigilância sanitária e observar as 
orientações fornecidas 

 
Comunicar ao SIASS (pelo e-mail 

saude@ifsc.edu.br) 

CLC 
   

Comunicar à  DGC para compilação dos 
resultados 

SIASS 
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Suspender a turma do estudante ou professor 
com suspeita de Covid-19 por 14 dias   

Coordenação de curso sob orientação da CLC 

Informar que o membro da comunidade 
acadêmica deve se afastar por 14  dias a contar 

do início dos sintomas, podendo retornar  às 
atividades após este período desde que esteja 

assintomático  por no mínimo 72  horas 

Se  estudante, Coordenação de curso 
Se servidor, CGP 

Se funcionário terceirizado, fiscal de contrato 

Fonte: Elaborado originalmente para esta PSS 

8 MEDIDAS PARA OS AMBIENTES INSTITUCIONAIS 

8.1 UTILIZAÇÃO DE AMBIENTES COMUNS 

8.1.1 Portaria e Recepção  
 

● Seguranças patrimoniais, porteiros e recepcionistas deverão utilizar máscaras trocadas 
regularmente conforme protocolo institucional; 

● toda recepção deverá ter mais de um ponto com álcool em gel e, de preferência, pelo menos um 
ponto com dispensador acionado por pedal; 

● o balcão da recepção ou portaria deverá ter uma linha com fita plástica sinalizando a distância a 
ser mantida para evitar a proximidade dos recepcionistas com pessoas que acessam o câmpus; 

● todas as pessoas deverão estar utilizando máscaras de forma correta, sob pena de não poderem 
adentrar no câmpus; 

● caso a pessoa se apresente sem máscara, a entrada deve ser vetada e deverá ser registrado o 
nome, dia e horário e motivo do impedimento. Essa informação deve ser repassada à direção-geral 
do câmpus para ciência e providências cabíveis. 

8.1.2 Corredores e Áreas comuns   
● Todos os corredores e áreas comuns deverão ter pontos de álcool em gel, conforme indicado no 

mapa de risco para contaminação, principalmente junto às portas de entrada de todos ambientes 
com fluxo de pessoas; 

● a permanência de alunos nos corredores e em outras áreas comuns deve ser evitada, cabendo aos 
servidores fazerem cumprir essa determinação; 

● maçanetas e corrimãos devem ser higienizados diversas vezes ao dia conforme protocolo de 
higienização descrito no Anexo 1; 

marcos
Textbox

marcos
Textbox




