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1. OBJETIVO

Definir as ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos decorrentes da Covid-

19  (Coronavírus)  nas  unidades  do  Colégio  Positivo,  Colégio  Semeador,  Colégio  Passo  Certo,

Colégio  Vila  Olímpia  e  atividades  de  estágio  em  locais  externos  pelos  alunos  do  Técnico  de

Enfermagem (“Instituição”).

As medidas descritas neste protocolo (como o uso de máscaras, distanciamento e higiene

das mãos) se aplicam a todos, independentemente de já terem contraído a Covid-19 anteriormente.

2. ORIGEM

⎯ Operações, Departamento de Saúde Escolar, Medicina de Segurança e Trabalho e Direção-

Executiva .

3. APLICAÇÃO

⎯ Todas as unidades do Colégio Positivo, Colégio Semeador, Colégio Passo Certo e Colégio

Vila Olímpia.

⎯ Locais de estágio pelos alunos, externos às unidades do Colégio Positivo.

4. REFERÊNCIAS

⎯ Diretrizes vigentes nacionais, estaduais e municipais. 

⎯ Orientações do Ministério da Saúde (MS).

⎯ Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, da Secretaria Especial da Previdência e

Trabalho (ou sua revisão mais recente e aditivos).

⎯ Lei Federal no 14.019/2020 de 2 de julho de 2020. 

⎯ Decreto Estadual do Paraná nº 6.637, de 20 de janeiro de 2021.
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⎯ Resolução SESA-PR 0098/2021 (ou sua revisão mais recente)

⎯ Decreto nº 1003 do Estado de Santa Catarina de 14 de dezembro de 2020.

Notas: 

1. Devido à dinâmica atualização nas diretrizes e orientações vigentes, deve-se estar atento e

consultar constantemente as normativas e portarias mais recentes. 

2. Os  procedimentos  descritos  neste  documento  são  complementares  às  diretrizes  de

referência. 

3. O conteúdo deste protocolo pode ser alterado a qualquer momento. A versão vigente deve

ser acessada por meio do Sistema Primazia (http://primazia.positivo.com.br/login). 

⎯ Termos a serem obtidos quando do retorno das atividades:

● Ciência e responsabilidade do colaborador – Covid-19. 

● Ciência e responsabilidade do prestador de serviço (fornecedor) – Covid-19. 

● Termo de  Responsabilidade  e  Consentimento  Livre  em Situação  de  Pandemia  de

Covid-19 - Aluno e/ou responsável legal e/ou detentor da guarda.

● Autodeclaração de cuidado e coabitação – colaborador.

● Autodeclaração de estado de saúde do colaborador em grupo de risco.

● Ciência e Responsabilidade opção manutenção aulas remotas - Responsável Legal do

Aluno (pai, mãe ou detentor da guarda), aplicável para as unidades de Joinville. 

Nota:

1. Os pais e/ou responsáveis que optarem pelo retorno às aulas presenciais deverão entregar,

além dos termos relacionados acima, os seguintes documentos: 

● Atestado de Aptidão para Retorno às Aulas Presenciais; 

● Declaração de Regularidade Vacinal; e

● Atestado de Aptidão para Retorno às Aulas Presenciais após Período de Afastamento

(em casos de afastamento por suspeita de COVID-19). 
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5. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

5.1. DEFINIÇÕES

⎯ Comunidade escolar: consideram-se pertencentes à comunidade escolar todos os agentes

envolvidos  no  processo  de  funcionamento  da  instituição:  docentes,  discentes  e  seus

familiares, técnicos administrativos, prestadores de serviços, colaboradores e fornecedores

de materiais e insumos.

⎯ COVID-19: é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, provocando um quadro

clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Até o presente

momento,  sabe-se  que  o  vírus  pode  ser  transmitido  pelo  ar,  através  do  contato  com

secreções  contaminadas  como  gotículas  de  saliva,  aerossóis,  tosse  e  espirros  ou  pelo

contato direto com objetos ou superfícies contaminadas, levando em seguida a mão com as

partículas infecciosas ao nariz, olhos ou boca. 

⎯ Casos  suspeitos:  colaborador  ou  aluno  que  apresente  quadro  respiratório  agudo

caracterizado  por  qualquer  dos  seguintes  sinais  e  sintomas:  sensação  febril  ou  febre

(mesmo que relatada), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios

olfativos ou distúrbios gustativos. 

o Dor  abdominal,  diarreia,  dor  muscular,  cansaço  e  lesões  de  pele  podem  estar

presentes, inclusive como primeira manifestação da doença. 

▪ Em  crianças,  além  dos  itens  anteriores,  considera-se  também  obstrução

nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. 

o Em idosos deve-se considerar também critérios específicos como sincope, confusão

mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

o Dispneia/desconforto  respiratório,  pressão persistente  em tórax,  saturação de O2

menor  que  95%  em  ar  ambiente  ou  coloração  azulada  dos  lábios  ou  rosto

caracteriza  Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave  (SRAG)  e  o  paciente  deve  ser

encaminhado para atendimento médico de urgência. 
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▪ Em  crianças,  observar  batimento  de  asa  de  nariz,  cianose,  tiragem

intercostal, desidratação e inapetência. 

⎯ Casos  confirmados:  aluno  ou  colaborador  que  se  enquadre  em  algum  dos  critérios

relacionados abaixo:

o Critério Clínico: Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave associada

a anosmia (disfunção olfativa)  ou ageusia  (disfunção gustativa)  sem outra causa

pregressa;

o Critério  laboratorial:  exame laboratorial  positivo  para Covid-19,  realizado  dentro

das orientações do Ministério da Saúde; 

o Critério Clínico-Epidemiológico: Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda

Grave com história  de contato  próximo ou  domiciliar  com caso  confirmado para

Covid-19, nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas;

o Critério Clínico-Imagem: Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave

com exame de imagem (Tomografia) apresentando sinais compatíveis com a Covid-

19 (seguindo critérios do Ministério da Saúde).

⎯ Contatante de caso suspeito: pessoa assintomática que teve contato com caso suspeito

de  contaminação  por  Covid-19,  entre  2  (dois)  dias  anteriores  e  14  (quatorze)  dias

posteriores ao início dos sintomas do caso, nas condições abaixo:

o Contato  durante mais  de 15 (quinze)  minutos  a menos de um metro e  meio  de

distância e sem máscara de proteção;

o Distância de menos de um metro e meio durante transporte;

o Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar;

o Ser profissional de Saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da

Covid-19,  ou  trabalhador  de  laboratório  que  manipule  amostras  de  um  caso  da

Covid-19 sem a proteção recomendada.
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⎯ Contatante  de  caso  confirmado:  pessoa  assintomática  que  teve  contato  com  caso

confirmado da Covid-19 entre 2 (dois) dias anteriores e 14 (quatorze) dias posteriores ao

início dos sintomas ou da confirmação laboratorial, em condições semelhantes às citadas

acima. 

⎯ EPI: Equipamento de Proteção Individual.

5.2. ABREVIAÇÕES

Não é aplicável. 

6. RESPONSABILIDADE/AUTORIDADE

6.1. OPERAÇÕES

⎯ Apoiar  o  compartilhamento  de  informações  para  os  colaboradores  administrativos,

atualizando-os  sobre  a  situação  da  doença  e  empreendendo  esforços  para  controle  e

prevenção da Covid-19;

⎯ Manter atuação integrada com a Direção da Unidade para planejamento e organização dos

espaços escolares, com redefinição do número de crianças e estudantes por sala de aula,

escalonamento do corpo discente em aulas presenciais e em atividades não presenciais

(complementares);

⎯ Definir a sinalização de locais do espaço escolar;

⎯ Identificar, em conjunto com a Direção da Unidade, colaboradores integrantes de grupos de

risco para atuar conforme diretrizes de segurança vigentes; 

⎯ Manter-se atualizado e garantir o cumprimento de políticas referentes à licença médica dos

colaboradores quando estiverem doentes ou cuidando de familiares enfermos (contatante);

⎯ Monitorar  as  faltas  de  colaboradores  em  padrões  regulares,  alertando  à  Medicina  do

Trabalho  no  caso  de  aumento  no  número  de  ausências  em  razão  de  problemas

respiratórios;
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⎯ Promover integração com a área pedagógica, visando implementar ações de educação em

saúde, para fins de prevenção e controle da doença, com conteúdo adequado à idade, ao

gênero, à etnia e a deficiências; 

⎯ Apoiar os envolvidos com treinamentos e disponibilização de recursos;

⎯ Garantir  que  todas  as  unidades  estejam  adequadas  às  diretrizes  locais  vigentes,

considerando a cidade em que estão estabelecidas;

⎯ Cumprir  e  fazer  cumprir  o  disposto  neste  Protocolo,  administrando  com  zelo  as

adversidades que possam ocorrer;

⎯ Informar ao setor de Qualidade sempre que alterações se fizerem necessárias.

6.2. DIREÇÃO EXECUTIVA

⎯ Avaliar constantemente o formato de ofertas das aulas após o retorno, juntamente ao grupo

de staff e direções de unidades, com o monitoramento da evolução da pandemia, tanto na

comunidade  escolar  quanto  na  comunidade  geral  da  localidade,  contemplando  novos

alinhamentos, se necessário, que garantam o distanciamento seguro e a observância das

orientações dos órgãos competentes.

⎯ Recomendar aos Diretores de Unidade e Gestores Administrativos para que acompanhem

os casos suspeitos ou confirmados na comunidade escolar, juntamente com as autoridades

sanitárias  locais,  bem  como  a  evolução  de  casos  positivos  nos  seus  municípios  e

adjacentes, de forma a gerenciar o funcionamento do estabelecimento.

⎯ Avaliar junto ao Comitê de Crises a adequação da continuidade das aulas, suspendendo as

aulas presenciais quando necessário, e quando aplicável, contemplar o possível fechamento

temporário do estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas alguma sala, edifício ou

instalação). 

⎯ Cumprir  e  fazer  cumprir  o  disposto  neste  Protocolo,  administrando  com  zelo  as

adversidades que possam ocorrer;

⎯ Informar ao setor de Qualidade sempre que alterações se fizerem necessárias.

6.3. CIPP
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⎯ Avaliar  a possibilidade de retorno das atividades de forma alternada,  de acordo com as

orientações  de  órgãos  competentes  estaduais  e/ou  municipais,  de  forma  a  ampliar  a

possibilidade  do  distanciamento,  considerando  que  esta  ação  disponibilizará  maiores

espaços e salas de aulas. 

⎯ Avaliar  a  possibilidade  pedagógica  de  que  as  aulas  de  educação  física  sejam

temporariamente teóricas/on-line, na primeira etapa do retorno. E após sejam planejadas

para serem executadas individualmente, sem contato físico, mantendo a distância de  1,5

metros entre os participantes e em espaços abertos (ar livre). 

Obs.: As aulas de Educação Física continuarão ocorrendo remotamente, mas, no retorno

presencial,  teremos  o  projeto  Positivo  +  Bem-Estar,  que  aliará  práticas  esportivas  aos

cuidados com a saúde emocional de nossos alunos.

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo; 

⎯ Informar  o  setor  de  Operações  sempre  que  alterações  neste  Protocolo  se  fizerem

necessárias.

6.4. DIREÇÃO DE UNIDADE

⎯ Promover a disseminação de informações aos pais, visando esclarecer dúvidas acerca das

preocupações das famílias e alunos;

⎯ Informar a comunidade escolar, por meio de circular, sobre casos suspeitos e confirmados,

não expondo – de forma alguma – o aluno e/ou sua família;

⎯ Reforçar a necessidade de que todos alertem a instituição e as autoridades de Saúde no

caso de suspeita ou diagnóstico  da Covid-19 em algum familiar,  orientando as famílias,

nesse caso, para que mantenham seus (as) filhos (as) em casa;

⎯ Fazer cumprir as regras para visitas de pais e familiares para matrículas novas;

⎯ Avaliar, junto ao Departamento de Saúde Escolar, o retorno de alunos que apresentarem

atestado  médico  indicando  possibilidade  de  participar  das  aulas  presenciais  mesmo

pertencendo ao grupo de risco;

⎯ Orientar,  constantemente,  a  equipe  pedagógica  sobre  as  diretrizes  deste  Protocolo  e

alterações necessárias; 

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo; 
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⎯ Informar  o  setor  de  Operações  sempre  que  alterações  neste  Protocolo  se  fizerem

necessárias.

6.5. GESTOR DE SEGMENTO OU COORDENAÇÃO DO CURSO

⎯ Monitorar as faltas de estudantes, alertando a Diretoria de Unidade;

⎯ Orientar, constantemente, os professores e assistentes sobre as medidas previstas neste

Protocolo, principalmente em relação às medidas de prevenção e uso de EPI´s;

⎯ Organizar horários alternados para atendimento aos alunos e aos profissionais que atendem

alunos;

⎯ Assegurar que este Protocolo seja seguido por toda a equipe pedagógica;

⎯ Promover a disseminação de informações aos alunos e professores, visando à orientação e

ao esclarecimento de dúvidas;

⎯ Apoiar a equipe de Enfermagem e Departamento de Saúde Escolar nas comunicações com

as  famílias  de  alunos  suspeitos,  confirmados  ou  contatantes  de  casos  suspeitos  ou

confirmados; 

⎯ Manter comunicação com as famílias sobre novas orientações e procedimentos.

⎯ Reenquadrar,  dentro  do  possível,  as  grades  de  horários  de  cada  turma,  de  forma  a

condensar em menores quantidades de dias possíveis as aulas do mesmo professor, de

forma que cada professor mude o mínimo possível de sala.

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo.

⎯ Informar  o  setor  de  Operações  sempre  que  alterações  neste  Protocolo  se  fizerem

necessárias.

6.6. ADMINISTRATIVO DA UNIDADE

⎯ Acompanhar a realização das ações integradas entre o Departamento de Saúde Escolar e

Pedagógica e o de Segurança e Medicina do Trabalho;

⎯ Definir a disposição de produtos para higienização dentro da unidade;

⎯ Promover e demonstrar, em conjunto com o Departamento de Saúde Escolar e a área de

Segurança  e  Medicina  do  Trabalho,  a  importância  de  lavar  as  mãos  e  de  manter
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comportamentos de higiene positivos, oferecendo água e sabão em todos os lavatórios e

estimulando a lavagem frequente e adequada das mãos (por ao menos 20 segundos) entre

os colaboradores;

⎯ Garantir a limpeza de ar condicionado pelo método PMOC;

⎯ Providenciar lixeiras com acionamento por pedais, onde há lixeiras tampadas.

⎯ Disponibilizar álcool em gel 70% para as mãos nos banheiros, salas de aula, corredores e

proximidades das saídas;

⎯ Garantir o fornecimento de EPI´s.

⎯ Suprir as demandas de materiais de enfermaria.

⎯ Garantir a higienização e desinfecção das instalações da unidade, uma vez a cada turno,

incluindo banheiros, salas de aulas e superfícies de manuseio comum (corrimãos, mesas de

refeição, equipamentos esportivos, maçanetas e puxadores de portas e janelas, brinquedos

e materiais escolares);

⎯ Orientar as equipes de limpeza sobre o procedimento de higienização; 

⎯ Promover a demarcação dos espaços físicos da unidade, de forma a aprimorar as medidas

de distanciamento social, principalmente nas áreas de atendimento;

⎯ Verificar o cumprimento de rotinas de higienização das mãos na unidade;

⎯ Verificar se a periodicidade da limpeza de todos os espaços escolares está sendo cumprida;

⎯ Apoiar  rotina  de  treinamento  dos  colaboradores  sobre  a  atualização  dos  protocolos  de

saúde, junto ao departamento de Recursos Humanos;

⎯ Garantir que todos os ambientes estejam sempre arejados;

⎯ Garantir a limpeza frequente dos equipamentos de informática manipulados pelos alunos;

⎯ Assegurar a higienização dos bebedouros;

⎯ Distribuir  cartazes  estimulando  boas  práticas  de  higiene  das  mãos  e  vias  respiratórias,

fixando-os em diversos locais na unidade;

⎯ Garantir  a  organização  de  horários  alternados  para  atendimento  às  famílias  e  à

comunidade,  do  fluxo  de  profissionais  e  trabalhadores  da  Educação,  da  oferta  da

alimentação escolar e do uso de banheiros;

⎯ Organizar a retirada diária do lixo de maneira segura, conforme indicações da Gestão de

Resíduos Sólidos do Sistema de Gestão Ambiental;
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⎯ Reunir a equipe escolar e alinhar um protocolo para higienização de brinquedos viável à

rotina escolar, observando a recomendação da Anvisa;

⎯ Disponibilizar dispensers de álcool em gel 70% nas entradas das unidades;

⎯ Manter constantemente abastecidos os dispensers de álcool em gel 70%, sabão e toalhas

descartáveis;

⎯ Adequar os bebedouros para que funcionem apenas na modalidade “torneira”, para que seja

possível encher garrafas e squeezes individuais;

⎯ Desinfetar e limpar os reservatórios de água da unidade educacional antes do retorno das

aulas e com uma periodicidade, no mínimo, semestral;

⎯ Garantir que não haja agrupamentos durante o horário de entrada e saída dos alunos;

⎯ Organizar os espaços para oferta da alimentação escolar;

⎯ Manter  as  condições  adequadas  dos  espaços  escolares:  salas  de  aula,  fraldários,

banheiros, corredores, lavatórios, refeitórios, bibliotecas e brinquedotecas;

⎯ Organizar o uso de materiais didáticos, a fim de evitar o compartilhamento;

⎯ Promover a entrega dos EPIs mediante ficha de entrega correspondente;

⎯ Exigir  o  cumprimento  deste  Protocolo  pelas  empresas  terceirizadas  responsáveis  pela

operação do refeitório, cantina etc., provendo os treinamentos necessários;

⎯ Reforçar a orientação aos trabalhadores, repassado em treinamento, sobre as diretrizes do

protocolo - sempre que necessário.

⎯ Estabelecer e fixar em cartaz o teto de ocupação em espaços pedagógicos, compreendido

como o número máximo permitido de pessoas presentes, simultaneamente, no interior de

um mesmo ambiente, respeitando o distanciamento social.

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar  ao  setor  de  Operações  sempre  que  alterações  neste  Protocolo  se  fizerem

necessárias.

6.7. DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESCOLAR

⎯ Manter-se informada sobre as diretrizes e orientações das autoridades sanitárias;
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⎯ Coordenar  e  seguir  as  orientações  das  autoridades  nacionais  de  Educação  e  Saúde,

informando o setor de Operações sobre as medidas necessárias para a garantia de um

ambiente escolar seguro;

⎯ Promover atuação integrada com o serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, com foco

em ações destinadas à prevenção da Covid-19;

⎯ Elaborar recomendações de rotinas para os profissionais da Instituição que trabalham com

bebês e crianças pequenas, conforme Protocolos da Secretaria de Saúde;

⎯ Orientar a área pedagógica acerca das ações de educação em saúde adequadas a cada

faixa  etária,  orientando  a  respeito  dos  sintomas,  formas  de  transmissão,  possíveis

complicações e formas de prevenção; 

⎯ Apoiar a elaboração de comunicados e informativos às famílias, no que diz respeito a casos

suspeitos, confirmados e contatantes de casos suspeitos ou confirmados entre os alunos da

escola;

⎯ Orientar e apoiar a equipe de Enfermagem acerca das ações necessárias à prevenção e ao

controle da propagação da Covid-19; 

⎯ Orientar a equipe de Enfermagem acerca da avaliação e condução de casos suspeitos;

⎯ Gerenciar adversidades que possam surgir na unidade, no que diz respeito à área da saúde

escolar;

⎯ Responsável  por  avaliar,  atualizar  e  aconselhar,  quando  pertinente,  as  informações  de

saúde e medidas sanitárias,  referente ao conteúdo deste protocolo,  em conjunto  com a

Segurança e Medicina do Trabalho.

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar o setor de Operações sempre que mudanças se fizerem necessárias. 

6.8. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

⎯ Orientar e monitorar  os colaboradores  sobre os procedimentos a serem observados em

casos suspeitos, confirmados ou contatantes de casos suspeitos e/ou confirmados.

⎯ Promover o imediato afastamento dos colaboradores com diagnóstico confirmado da Covid-

19, casos suspeitos da Covid-19 ou que estiveram em contato com a Covid-19;

⎯ Elaborar procedimentos para identificação de casos suspeitos;
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⎯ Manter registro atualizado, à disposição dos órgãos de fiscalização – com as informações

pertinentes;

⎯ Elaborar protocolos complementares de segurança à saúde dos colaboradores;

⎯ Fiscalizar  e  disseminar  as  diretrizes  contidas  no  presente  Protocolo  e  nos  protocolos

complementares elaborados pela área; 

⎯ Organizar os procedimentos para que os colaboradores e terceirizados possam reportar,

inclusive de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato com

caso confirmado da Covid-19; 

⎯ Manter registro das entregas de EPI;

⎯ Avaliar,  atualizar  e aconselhar,  quando pertinente,  as informações de saúde e  medidas

sanitárias,  referente ao conteúdo deste  Protocolo,  em conjunto  com o Departamento de

Saúde Escolar.

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar o setor de Operações sempre que mudanças se fizerem necessárias. 

6.9. ENFERMARIA

⎯ Avaliar,  registrar e  encaminhar  os  casos  que  se  enquadrem  como  suspeitos,  após

minuciosa anamnese e exame do paciente, seguindo as recomendações do Departamento

de Saúde Escolar;

⎯ Avaliar as condições de permanência ou não, na instituição, de pessoas com suspeita de

contaminação;

⎯ Fazer o uso de forma adequada dos EPI’s: touca descartável, avental descartável, máscara

cirúrgica, proteção ocular (face shield) e luvas de procedimento; 

⎯ Isolar todos os alunos e colaboradores que apresentarem e preencham critérios para casos

suspeitos;

⎯ Fazer contato com os pais ou responsáveis para que eles busquem alunos com suspeita da

Covid-19  e  orientar  os  pais  sobre  a  necessidade  de  encaminhamento  imediato  para

atendimento médico, a fim de elucidação diagnóstica e correto tratamento; 

⎯ Manter portas e janelas abertas para evitar contato com maçanetas e propiciar ventilação;
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⎯ Realizar a desinfecção de superfícies após cada atendimento e também a cada 2 horas,

utilizando desinfetante preconizado (desinfetante de nível intermediário ou Álcool 70%). 

⎯ Manter a gestão e a direção informadas dos casos suspeitos; 

⎯ Registrar devidamente os dados referentes aos casos suspeitos e/ou confirmados (Ficha

Covid-19) e informar à área médica para controle e seguimento;

⎯ Realizar  controle  de  estoque  da  enfermaria,  em  caso  de  necessidade  informar  ao

Administrativo a necessidade de compra;

⎯ Solicitar a esterilização do material de enfermaria, antes da abertura das aulas;

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar o setor de Operações sempre que mudanças se fizerem necessárias. 

6.10. PSICOLOGIA ESCOLAR E DO TRABALHO

⎯ Articular  com a Secretaria  de Saúde e a Secretaria  de Assistência Social  ações para o

atendimento  psicológico  ou  de  orientação  educacional  a  crianças  e  estudantes,  suas

famílias, profissionais e trabalhadores da Educação;

⎯ Orientar a área pedagógica sobre o zelo em relação à saúde mental  e psicossocial  dos

alunos, a fim de que os professores estejam preparados para discutir com os estudantes

dúvidas e preocupações;

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar o setor de Operações sempre que mudanças se fizerem necessárias. 

6.11. CONTROLADOR DE ACESSO

⎯ Estar devidamente paramentado com máscara e protetor facial (face shield);

⎯ Organizar  fluxo  de  entrada  e  saída  dos  alunos,  colaboradores  e  terceiros  de  maneira

alternada;

⎯ Garantir o uso do tapete sanitizante na entrada da unidade;

⎯ Exigir o uso de máscara e garantir a sua correta utilização por todos que entrem, circulam e

permanecem na unidade;
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⎯ Garantir que somente pessoas com temperatura abaixo de 37,1ºC, medida pelo termômetro

de infravermelho, entrem na unidade;

⎯ Isolar  e  encaminhar  junto  ao  inspetor  ou  pessoa  responsável  todos  os  alunos  e

colaboradores  que  apresentarem  temperatura  igual  ou  superior  a  37,1ºC ou  sintomas

sugestivos de Covid-19;

⎯ Estar devidamente paramentado com máscara e protetor facial (face shield).

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar ao setor de Operações sempre que alterações se fizerem necessárias.

6.12. PROFESSOR/ASSISTENTE DE SALA DE AULA

⎯ Estar devidamente paramentado com máscara e protetor facial (face shield). 

Obs.: O uso do face shield (protetor facial) contribui de forma significativa para reduzir risco

de contágio da covid-19 e seu uso deve ser respeitado, especialmente na educação infantil

e ensino fundamental anos iniciais. O uso do face shield não descarta o uso concomitante

da máscara; 

⎯ Promover atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (conjunto de

medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar);

⎯ Estimular a higienização das mãos com água e sabonete líquido e/ou álcool em gel 70%;

⎯ Estimular o uso de lenços de papel, bem como o descarte adequado deste material;

⎯ Orientar  os  alunos  de  técnicos  em  enfermagem  a  limpeza  com  álcool  líquido  70% de

carteiras, lápis e materiais de uso em geral, a cada duas horas ou após espirros, tosse e

contato com boca;

⎯ Estimular o uso de garrafas ou squeezes individuais para o consumo de água, orientando os

alunos a higienizar as mãos antes e depois de encher suas garrafas no bebedouro (sempre

no modo "torneira");

⎯ Incentivar os alunos a trazerem suas garrafinhas com água de casa;

⎯ Manter  os  ambientes  arejados  por  ventilação  natural,  mantendo  portas  e  janelas  100%

abertas, em sua total amplitude;

⎯ Garantir a troca periódica de máscara pelos alunos (no máximo a cada 3 horas);
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⎯ Orientar  o  correto  manuseio  dos  alimentos  e  a  limpeza  dos  utensílios  utilizados  na

alimentação escolar, conforme as diretrizes da Nutrição Escolar;

⎯ Monitorar  a  ocorrência  de  sintomas  sugestivos  de  infecção  pelo  novo  coronavírus  e

comunicar à Enfermaria; 

⎯ Monitorar as faltas de estudantes, alertando a Gestão de Segmento;

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar o setor de Operações sempre que mudanças se fizerem necessárias. 

6.13. MARKETING

⎯ Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à Covid -19;

⎯ Disponibilizar  cartazes  informativos  sobre  as  principais  medidas  de  prevenção:

distanciamento social e uso correto de máscaras, entre outras;

⎯ Promover ações de comunicação por meio de materiais informativos sobre:

● Prevenção, atribuições e responsabilidades (do governo e dos cidadãos);

● Suspensão  de trabalhos em grupo,  festas  e competições escolares,  entre outras

possíveis aglomerações;

● Higiene respiratória e contatos das mãos com o corpo e com superfícies;

● Uso de máscaras (tempo de uso, tamanho, materiais, limpeza e conservação – se

não forem descartáveis);

● Orientações para os familiares acompanharem a saúde de seus filhos.

⎯ Possibilitar  que  a  comunidade  escolar  tenha  acesso  à  informação  nos  sites  oficiais  da

Instituição;

⎯ Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados necessários a serem adotados em casa e

no caminho entre o domicílio e o estabelecimento de ensino;

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar o setor de Operações sempre que mudanças se fizerem necessárias. 

Página 18 de 55

Protocolo de Retorno às Aulas (COVID-19)



Protocolo de Retorno às Aulas (COVID-19)

6.14. RECURSOS HUMANOS

⎯ Capacitar e informar os colaboradores e terceirizados referente aos Protocolos aplicados na

unidade, com os devidos registros;

⎯ Monitorar casos suspeitos nas unidades, junto à Medicina do Trabalho;

⎯ Manter comunicação constante com os colaboradores, a fim de verificar sinais ou sintomas

sugestivos de Covid-19 ou contato com caso suspeito e/ou confirmado;

⎯ Comunicar internamente casos suspeitos;

⎯ Garantir testes aos colaboradores que necessitarem;

⎯ Orientar os trabalhadores sobre uso, higienização, descarte e substituição das máscaras e

higienização das mãos antes e após o seu uso;

⎯ Estabelecer  e  divulgar  políticas  referentes  à  licença  médica  dos  colaboradores  que

estiverem doentes ou responsáveis por cuidar de familiares enfermos, em conjunto com as

áreas de Medicina do Trabalho, Operações e Jurídico;

⎯ Providenciar  a  atualização  dos  contatos  de  emergência  dos  trabalhadores,  antes  do

retorno   das   aulas, assim como mantê-los permanentemente atualizados;

⎯ Estimular a priorização de realização de reuniões por videoconferência;

⎯ Assegurar  que trabalhadores  do Grupo de  Risco  (item 7.4),  recebam atenção  especial,

priorizando sua permanência na residência em trabalho remoto ou, ainda, em atividade ou

local que reduza o contato com outras pessoas, quando possível. Não sendo possível a

permanência  na  residência  ou  trabalho  remoto,  deve  ser  priorizado  trabalho  em  local

arejado e higienizado ao final de cada turno de trabalho, observadas as demais medidas

preventivas passadas aos gestores nos treinamentos e constantes neste protocolo;

⎯ Realizar  triagem  dos  servidores  da  escola,  classificados  de  acordo  com  seu  estado

individual inicial em relação à Covid-19, sendo divididos em grupos;

⎯ Utilizar  canais  de  comunicação  confiáveis  e  eficazes,  que  o  público-alvo  utiliza

regularmente,  e  que  são  de  sua  preferência.  Seguem  alguns  canais  que  podem  ser

utilizados com o público interno e externo:  

● Meios de comunicação social: E-mail, pesquisas e canal aberto;

● Mídias  sociais  (Facebook,  WhatsApp,  Twitter,  Website,  Instagram,  Youtube,

Telegram, SMS, Skype, Messenger etc.); 
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●  Intranet, quadros de comunicação, boletins internos online, ouvidoria.

⎯ Criar  um canal  específico  e  de  fácil  acesso  para  esclarecimento  de  dúvidas  e  contato

(inclusive  sobre  notícias  falsas  e  rumores)  divulgando  informações  para  a  comunidade

interna e externa, assegurando mecanismos confiáveis de feedback;

⎯ Cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Informar  o  setor  de  Operações  sempre  que  alterações  neste  Protocolo  se  fizerem

necessárias.

6.15. QUALIDADE

⎯ Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Protocolo;

⎯ Manter-se atualizado e implementar atualizações deste Protocolo sempre que necessário;

⎯ Promover esclarecimentos e/ou treinamento sobre as funcionalidades do sistema Primazia;

⎯ Manter arquivadas, no sistema, todas as evidências das medidas de orientação, divulgação

e treinamentos executados em conformidade com este Protocolo.
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7. DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTOS

7.1. MACRO FLUXO DE ENTRADA NA UNIDADE

Notas:

1. Manter cuidado com possível aglomeração na entrada da escola no momento da aferição

de temperatura.

2. As catracas serão desativadas para evitar o contato com o equipamento.

3. Os  alunos  devem  seguir  diretamente  para  a  sala  de  aula,  conforme  as  regras  de

distanciamento social.

4. As saídas serão escalonadas para evitar aglomerações.
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7.2. SISTEMÁTICA PARA ENTRADA NAS UNIDADES

Para o uso do tapete sanitizante, ver item 7.8 deste Protocolo.

7.3. AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

O controlador de acesso irá assegurar que somente pessoas com temperatura inferior a

37,1ºC medida pelo termômetro infravermelho entrem na unidade e se dirijam às salas de aula ou

aos seus locais de trabalho.

Se a temperatura for igual ou superior a 37,1ºC o colaborador deverá ser encaminhado para

casa e orientado a buscar atendimento médico caso julgue necessário. Neste caso, o médico do

trabalho deverá ser informado para que possa realizar o acompanhamento do caso. 

O aluno que apresentar temperatura igual ou superior a 37,1ºC deverá ser encaminhado

para sala  de isolamento  apropriada (definida  e adequada  de acordo com a estrutura  de cada
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unidade),  sob supervisão,  e  mantido  em isolamento,  até  que  a  técnica  de enfermagem possa

avaliá-lo e, caso seja necessário, solicitar que os pais e/ou responsáveis venham buscá-lo.

A Direção da Unidade deve ser informada casa haja recusa da verificação da temperatura

ou insistência em entrar quando temperatura aferida igual ou superior a 37,1ºC.

7.3.1. Uso correto do termômetro infravermelho

− Verificar  se  a  lente  ou  o  sensor  de  infravermelho  estão  livres  de  detritos,  sujeira  ou

condensação. Se necessário, utilize um cotonete macio e álcool para limpá-lo.

− Ao fazer a leitura, assegure-se de que a lente ou sensor de infravermelho estejam a um

ângulo reto (90°) da superfície do alvo, ou seja, perpendicular ao alvo “⊥”.

− É  importante  que  a  aferição  seja  feita  a  uma  distância  de  aproximadamente  5  cm.

Distâncias maiores poderão ocasionar leituras errôneas, podendo uma pessoa com febre

não ser diagnosticada como tal. 

− O termômetro  não  deve  ser  encostado  na  pele,  reduzindo  assim  o  risco  de  contato  e

possível contaminação do aparelho.

− A higienização do aparelho deve ser feita logo após o término das aferições, para que o

próximo controlador de acesso possa utilizá-lo com segurança.

7.3.2. Outras considerações

− A  temperatura  do  aluno  deverá,  sempre  que  possível,  ser  aferida  em  casa,  antes  de

encaminhá-lo à escola;

− Caso o aluno já tenha apresentado temperatura igual ou superior a 37,1ºC aferida em casa,

os pais e/ou responsáveis não deverão encaminhá-lo para as aulas presenciais;
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7.4. RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS E GRUPOS DE RISCO

7.4.1. ALUNOS

Embora ainda não tenhamos uma definição exata sobre quais condições estão associadas a

formas graves de COVID-19 em crianças, algumas patologias podem ter relação com evoluções

mais desfavoráveis. Nestes casos, recomenda-se que a família considere manter as atividades de

forma remota.

Os  grupos  considerados  de  risco  ou  que  merecem  atenção  especial  na  faixa  etária

pediátrica são: cardiopatias congênitas ou adquiridas, doenças neuromusculares, paralisia cerebral,

tratamento imunossupressor, doença renal crônica, doenças reumatológicas autoimunes, doenças

hepáticas  crônicas,  insuficiência  adrenal,  imunodeficiências,  obesidade,  Síndrome  de  Cushing,

Síndrome de Down, idade menor que 1  (um)  ano, asma, diabetes mellitus, doenças da tireoide,

doença inflamatória intestinal e epilepsia isolada.

Caso o retorno às aulas presenciais seja do desejo da família, é de extrema importância que

a criança passe por avaliação com o pediatra ou médico da família e que esteja em boas condições

de saúde,  para que o retorno ocorra de forma mais segura.  Por esse motivo,  todos os alunos

deverão obrigatoriamente apresentar Atestado de Aptidão Para Retorno às Aulas Presenciais, bem

como Declaração de Regularidade Vacinal. 

7.4.2. COLABORADORES

Os funcionários e colaboradores pertencentes a grupos de risco, ou seja, que apresentem

condições de saúde com maior risco de desenvolver a forma grave da COVID19, devem receber

atenção especial, priorizando-se sua permanência na residência em teletrabalho ou trabalho remoto

ou, ainda, em atividade ou local que reduza o contato com outros trabalhadores e o público, quando

possível. Para os trabalhadores do grupo de risco, não sendo possível a permanência na residência

ou trabalho remoto, deve ser priorizado trabalho em local arejado e higienizado ao fim de cada

turno de trabalho, observadas as demais medidas previstas neste Protocolo.

 Em caso de surgimento de patologia ou condição de saúde listada como grupo de risco devem

comunicar  o  mais  brevemente  possível  o  Departamento  de  Recursos  Humanos  e  enviar  uma
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declaração  médica  e  exames  que  informem   tal  condição  para  o  e-mail

enfermaria.colegios@colegiopositivo.com.br.

São considerados grupo de risco: idade igual ou superior a 60 anos; gestantes em qualquer

idade gestacional; pessoas com cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca,

infartados,  revascularizados,  portadores  de  arritmias,  hipertensão  arterial  sistêmica

descompensada);  pneumopatias  graves  ou  descompensadas  (portadores  de  Doença  Pulmonar

Obstrutiva Crônica - DPOC ou asma moderada/grave); imunodeprimidos; doentes renais crônicos

em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), doença hepática em estágio avançado, diabéticos conforme

juízo clínico, e obesidade (IMC >=40).

7.5. TRATATIVA DE CASOS SUSPEITOS, CONFIRMADOS E CONTATANTES

No caso de alunos, o acompanhamento, registro e orientação da família será feito pelo

Departamento  de  Saúde  Escolar  e  pelo  Gestor  de  Segmento.  Para  colaboradores,  o

acompanhamento, registro e orientação será realizado pela Medicina do Trabalho.

Alunos  e  colaboradores  com  suspeita  ou  confirmação  de  infecção  pela  COVID-19,

deverão permanecer afastados por um período de 10 (dez) dias a contar da data de início dos

sintomas ou da data de realização do teste RT-PCR para coronavírus com resultado positivo, e

o retorno ocorrerá após esse período desde que permaneça sem febre nas últimas 24 (vinte e

quatro)  horas,  sem uso de medicamento antitérmico e com remissão total  dos sintomas. É

necessário  apresentar  documento  assinado  pelo  pediatra  da  criança  que  comprove  tais

condições ou, no caso dos colaboradores, liberação pela Medicina do Trabalho. 

Nos  casos  suspeitos  em  que  o  resultado  do  exame RT-PCR  para  coronavírus  for

negativo, desde que coletado no prazo recomendado (entre o 3º e 5º dia após o início dos

sintomas),  o  isolamento  poderá  ser  suspenso  a  critério  de  avaliação  dos  documentos

apresentados ao Departamento de Saúde Escolar ou Medicina do Trabalho. 

Na presença de sintomas muito sugestivos ou confirmação de COVID-19 em contatos

familiares,  a  apresentação  de  exame  com  resultado  “negativo”  não  reduzirá  o  tempo

recomendado de isolamento. 

Contatantes de casos suspeitos ou confirmados deverão permanecer em isolamento

domiciliar por um período de 14 (quatorze) dias, a contar da data do último contato com o caso
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em questão. Se surgirem sintomas sugestivos de COVID durante o período de isolamento, o

aluno ou colaborador deverá seguir os mesmos critérios para casos suspeitos descritos acima. 

Alunos ou colaboradores que apresentarem quaisquer sintomas sugestivos de COVID-

19, inclusive quando forem atribuídos a outras patologias (exemplo: rinite alérgica, enxaqueca,

intolerância  alimentar),  NÃO poderão permanecer  na escola.  Devido ao fato de que essas

doenças  apresentam  sintomas  muito  semelhantes  àquela  causada  pelo  SARS-Cov-2,  e

considerando que sua distinção é praticamente impossível em quadros leves e iniciais,  até

mesmo  para  um  profissional  de  saúde  habilitado,  enquanto  estivermos  no  contexto  de

pandemia a permanência  na escola  está proibida,  independentemente da apresentação de

atestado médico.

7.5.1. Colaboradores

─ Após avaliação da Medicina do Trabalho, poderá ser solicitado um novo teste, caso haja

necessidade.

─ No caso de surgimento de sintomas ou confirmação de contato com caso positivo deve ser

indicado o afastamento imediato do colaborador e, em seguida, este será direcionado para

orientações e seguimento da Medicina do Trabalho.
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7.5.2. Alunos

− Os pais e/ou responsáveis de alunos que estejam frequentando as aulas presenciais e

que suspeitarem que seu (a) filho (a) apresenta sintomas sugestivos de COVID, não

deverão  encaminhá-lo  (a)  à  escola  e  devem  obrigatoriamente  comunicar  a

gestão/direção para que possam ser tomadas as medidas cabíveis na unidade. 

− O aluno que apresentar qualquer sintoma sugestivo de COVID durante a permanência

na escola, deverá ser encaminhado, junto ao inspetor, à sala de isolamento apropriada

(definida  e  adequada  de  acordo  com a  estrutura  de  cada  unidade),  e  mantido  em

isolamento, até que a técnica de enfermagem possa avaliá-lo e, caso seja necessário,

solicitar que os pais e/ou responsáveis venham buscá-lo.

− O atendimento pela técnica de enfermagem deve seguir o fluxo abaixo:

⎯ O fluxo de acompanhamento de casos suspeitos segue conforme a seguir: 

o Quando verificados pela equipe de enfermagem:
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o Casos enviados via canais de comunicação

Notas:

1. A Enfermaria deve analisar  a necessidade de chamar o serviço de urgência móvel  que

atende à unidade (anexo 8.1). Na ausência de um dos profissionais de Saúde, em uma

situação  de  emergência,  a  Administração  e  a  Direção  do  colégio  devem  assumir  a

responsabilidade por fazer o contato com o serviço de urgência móvel. 

2. As coberturas prevêem transferência para o hospital onde o aluno possui convênio e de

acordo com a disponibilidade de vaga.
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3. O local de avaliação e atendimento de alunos com sintomas sugestivos de infecção pela

Covid-19 será definido e adequado de acordo com a estrutura de cada unidade. 

4. O atendimento deverá ser INDIVIDUALIZADO, respeitando-se as normas de segurança e os

cuidados e higiene de mãos e superfícies logo após o término de cada atendimento.

7.5.3. DEFINIÇÃO DE SURTO

− Considerar  surto  e  necessidade  de  fechamento  de  um  segmento  ou  ala  específica na

confirmação de  03 (três) casos confirmados e interligados, quando a unidade permite

que diferentes segmentos não tenham contato/caminho cruzado. Em casos que as turmas

interagem, é necessário mapear essa relação para que sejam fechadas todas. 

− Considerar surto e necessidade de  fechamento da unidade na  confirmação de  03 (três)

casos  interligados,  quando  a  unidade  não permite  isolamento  de  segmentos  no

contato/caminho cruzado.

− Para demais casos, a necessidade de suspensão das aulas, fechamento de segmentos,

alas específicas ou unidade, será de acordo com a avaliação do Comitê de COVID interno

do colégio.

− Caso seja detectado surto, a Vigilância Epidemiológica deverá ser informada para que seja

realizado o monitoramento dos casos.

7.6. USO DA MÁSCARA NA UNIDADE
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⎯ A máscara precisa cobrir totalmente nariz e boca e deve estar bem ajustada no rosto, sem

deixar espaço nas laterais;

⎯ É importante que as máscaras sejam confeccionadas nas medidas certas para cada idade e

tamanho da criança;

⎯ A máscara deve possuir uma dupla camada de tecido, sendo a camada externa de tecido

mais  grosso.  Tecidos  de  trama  aberta  não  devem  ser  utilizados,  pois  não  fazem  a

contenção adequada de gotículas;

⎯ A máscara é de uso individual;

⎯ A parte frontal da máscara não deve ser tocada;

⎯ As mãos devem ser higienizadas antes da colocação e após a retirada da máscara;

⎯ Evitar tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro ou sintéticos. Preferir tecidos de

algodão, com dupla camada.

⎯ Durante as refeições as máscaras devem ser colocadas em saco plástico junto com as

usadas e, após o término, deve ser colocada uma máscara limpa.

Notas.:

1. Colaboradores

● Devem receber um kit de 6 máscaras.

● Ao retornar do trabalho, sempre higienizar as máscaras utilizando água corrente e sabão

e, em seguida, deixar de molho em solução de água sanitária (1 colher de sopa para 500

ml de água). Deixar secar naturalmente e, por último, passar o ferro quente.

● Em  caso  de  esquecimento,  serão  disponibilizadas  máscaras  descartáveis  para  uso

temporário, mas sempre priorizando o uso de máscaras de tecidos entregues no kit. 

2. Alunos do Colégio Positivo

● O uso da máscara deve ser constante e obrigatório para todos os alunos, exceto crianças

menores de 2 anos, transtorno do espectro autista ou deficiências que impeçam o uso

adequado (Lei Federal 14.019 de 2 de julho de 2020).

● Nas circunstâncias  acima e  caso a  criança não possua autonomia  ou destreza para

utilizá-la de forma correta, será sugerido à família que optem por manter o ensino remoto,

tanto para a segurança da criança quanto de colegas e funcionários.
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● Caso o aluno esteja utilizando máscaras de forma inadequada ou esquecer, a família

deve  ser  comunicada  via  Agenda  Edu,  pelo  gestor  de  Segmento  ou  pelo  professor.

Nesse caso, serão fornecidas máscaras descartáveis para que sejam utilizadas durante a

permanência na escola.

● Se o uso incorreto ou o esquecimento forem recorrentes, poderão ser aplicadas medidas

mais rigorosas ou cobranças pelas máscaras fornecidas pela Instituição para a garantia

da segurança do aluno. 

● Os  pais  e/ou  responsáveis  serão  orientados  a  enviarem  máscaras  extras  e  sacos

plásticos identificados (máscaras sujas e limpas).

● O uso de máscaras em crianças sempre deverá ser supervisionado por um adulto. 

3. Alunos do curso Técnico em Enfermagem 

● Deverão utilizar EPI´s específicos durante a realização de estágio em unidades de saúde,

clínicas ou hospitais.  São eles:  máscara cirúrgica,  protetor  facial  ou óculos de proteção,

luvas de procedimento e avental descartável.

● A  máscara  deverá  ser  trocada  a  cada  3  horas  e/ou  apresentar  sujidade,  umidade  ou

qualquer tipo de contaminação;

● Os grupos de práticas não deverão ultrapassar o número de 10 alunos por grupo;

● Os  alunos  e  professores  não  estão  autorizados  a  coletar  RT-PCR  em  pacientes  com

suspeita de infecção por Coronavírus e/ou realizar procedimentos que gerem aerossóis.

● EPI’s  como  protetor  facial  ou  óculos  de  proteção  deverão  ser  higienizados  a  cada

atendimento com o desinfetante padronizado pelo serviço que está exercendo.

7.7. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

7.7.1. USO ADEQUADO DO ÁLCOOL EM GEL 70%

⎯ Colocar uma pequena quantidade de álcool em gel 70% na palma das mãos (quantidade

suficiente para atender toda a superfície de mãos e punhos).

⎯ Esfregar as mãos com álcool por cerca de 20 segundos. Se o produto evaporar antes desse

tempo, acrescentar uma quantidade adicional. 
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⎯ Esperar que as mãos estejam completamente secas para garantir a eficácia do produto.

⎯ Higienizar as mãos antes e depois de:

● Tocar em nariz, olhos ou boca.

● Colocar, retirar ou tocar na máscara de proteção.

● Chegar e sair da escola.

● Abastecer a garrafa de água no bebedouro.

● Usar espaços coletivos (ex.: pátio, corredores, refeitório, transporte, etc.).

● Comer, preparar ou manusear alimentos.

● Usar o banheiro.

● Utilizar o fraldário. 

● Tocar qualquer superfície que possa ter sido manipulada por outros (ex.: teclado,

maçaneta, cortina).

● Tocar em utensílios já higienizados.

● Manipular material de aluno, caso seja necessário, para auxiliá-lo.

● Remover o lixo e outros resíduos.

● Trocar de avental, uniforme ou EPI.

Notas.:

1. Os alunos serão supervisionados por um adulto na escola, tanto nas salas de aula quanto na

entrada, sobre a correta higienização das mãos. Os professores estão capacitados para orientar

constantemente  os  alunos  sobre  a  correta  higienização  e  frequência  com  que  devem  ser

realizadas. Além disso, vídeos e cartazes com orientações serão disponibilizados aos alunos.

 

2.  Os  pais  e  responsáveis  também  devem  orientar  seus  filhos  em  casa  sobre  os  cuidados

necessários para o uso seguro do álcool gel 70%, explicando seus riscos e reforçando que o uso

deve sempre ser supervisionado por um adulto.

7.8. REGRAS PARA USO DO TAPETE SANITIZANTE - NAS ENTRADAS DA UNIDADE

Durante o processo de entrada, item 7.1., deve-se seguir:
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Para os cuidados e manutenção do tapete, deve-se seguir:
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7.9. CUIDADOS AMBIENTAIS

Para manutenção de todos os cuidados ambientais, como descarte de materiais, seguir o

PO de Gestão de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Sistema de Gestão Ambiental e disponível no

sistema Primazia.
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), está disponível

(cópia) nas enfermarias de cada unidade. Esse é o documento técnico que estabelece ações de

manejo  dos resíduos provenientes  de todos os  serviços  relacionados  ao atendimento  à  saúde

humana.

7.10. PROTOCOLO DE LIMPEZA

7.10.1. BANHEIROS E VESTIÁRIOS

ÁREA ESCOPO DE ATIVIDADES FREQUÊNCIA

BANHEIROS E
VESTIÁRIOS

SIMPLES

Retirada de resíduos
3 x dia e/ou toda vez que

atingir 2/3 de sua
capacidade

Limpeza e desinfecção das lixeiras 2x semana
Transporte de resíduos para o ponto de

reciclagem
Diária

Limpeza úmida de paredes (meia),
rodapés

2x semana

Limpeza e higienização de vasos
sanitários e mictórios (revisão)

Várias vezes ao dia

Limpeza e desinfecção de vasos
sanitários e mictórios

Diária

Reabastecimento de material de higiene
pessoal

Diário e sempre que
necessário

Limpeza úmida de portas, caixilhos,
janelas e peitoris

Semanal

Limpeza detalhada de mobiliários Semanal
Limpeza úmida de espelhos Diária

Limpeza e higienização de pias e
bancadas

Diária e sempre que
necessário

Mopeamento úmido e higienização de
piso

Diária

Lavação com máquina lavadora de piso
e desinfecção de toda área

1x semana

Vasculho de tetos com retirada de pó e
teias de aranha

Semanal

Limpeza de área envidraçada interna e
externa (acima de dois metros)

Sob avaliação

Limpeza seca e/ou úmida externa de
luminárias

Semestral

Desinfecção de maçanetas, No mínimo 4x/dia
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interruptores, acionadores de descarga,
torneiras, dispensers, lavatórios e pias

7.10.2. ADMINISTRATIVO

ÁREA ESCOPO DE ATIVIDADES FREQUÊNCIA
ADMINISTRATIVO Retirada de resíduos e transporte para o

ponto de reciclagem
Diária

Limpeza e desinfecção das lixeiras Semanal
Vasculho de tetos com retirada de pó e

teias de aranha
Semanal

Limpeza seca e/ou úmida de paredes,
divisórias, rodapés

Diária

Limpeza seca e/ou úmida de portas,
caixilhos, janelas e peitoris

Diária

Limpeza seca e/ou úmida de quadros,
displays, etc

Diária

Limpeza seca e/ou úmida caixas de
incêndio e extintores

Diária

Limpeza seca e/ou úmida de esquadrias
e vidros (abaixo de dois metros)

Semanal

Limpeza de área envidraçada interna e
externa (acima de dois metros)

Sob avaliação

Limpeza detalhada de mobiliários
(mesas, cadeiras, suporte de pés,

armários, etc)
Semanal

Conservação seca e/ou úmida de
mobiliários

Diária

Conservação de telefones e
computadores

Diária

Aspiração de pisos, carpetes, poltronas,
cadeiras, divisórias, tapetes, etc

Diária **

Lavação de tapetes, carpetes e
forrações

Trimestral

Mopeamento seco de pisos Diária
Mopeamento úmido de piso Diária

Limpeza molhada (lavação) de pisos
Limpeza de corredores e hall (teto,

parede, piso)
Semanal

Limpeza detalhada de elevadores (teto,
paredes, portas, piso)

Semanal

Conservação de elevadores (teto,
paredes, portas, piso)

Diária
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Limpeza seca e/ou úmida de grades e
corrimãos de escadas

Diária/Semanal

Mopeamento seco e/ou úmido de
escadas

Diária e toda vez que
necessário

Limpeza molhada (lavação) de escadas Semanal
Coleta seletiva Diária

Limpeza seca e/ou úmida externa de
luminárias

Semestral

Limpeza de piso com auto-lavadoras Sob avaliação
Tratamento de pisos Sob avaliação

Desinfecção de maçanetas,
interruptores, dispensers, bebedouros e

corrimão
No mínimo 4x/dia

7.10.3. SALAS DE AULA

ÁREA ESCOPO DE ATIVIDADES FREQUÊNCIA
SALAS DE AULA Retirada de resíduo seletivo com troca

de saco
2x dia

Limpeza e desinfecção das lixeiras Semanal
Transporte de resíduos para o ponto de

reciclagem
Diária

Mopeamento seco de piso
Semanal e quando

necessário
Mopeamento úmido de piso Semanal

Conservação de piso Diária
Limpeza seca e/ou úmida de quadros,

display, etc.
Diária

Limpeza seca e/ou úmida de
esquadrias e vidros

Semanal

Conservação de computadores Semanal
Limpeza seca e/ou úmida de paredes,

divisórias, rodapés, interruptores
Semanal

Vasculho de teto com retirada de pó e
teias de aranha

Semanal

Limpeza seca e/ou úmida de
esquadrias e vidros (abaixo de dois

metros)
Semanal

Limpeza de área envidraçada interna e/
ou externa acima de 2 metros

Sob avaliação

Conservação seca e/ou úmida de
mobiliários **

Semanal
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Limpeza detalhada de mobiliários
(mesas, cadeiras, suporte de pés,

gaveteiros, armários, arquivos, etc.) **
Semestral

Limpeza seca e/ou úmida de portas,
caixilhos, janelas e peitoris

Mensal

Limpeza molhada (lavação) de pisos Semestral
Limpeza seca e/ou úmida externa de

luminárias
Semestral

Tratamento de piso paviflex (cera e
impermeabilização)

Sob avaliação

Desinfecção de carteiras A cada troca de turma
Desinfecção de maçanetas,

interruptores, dispensers
No mínimo 4x/dia

7.10.4. HALL E CORREDORES

ÁREA ESCOPO DE ATIVIDADES FREQUÊNCIA

CORREDORES E
HALL

Retirada de resíduo seletivo
Diário e sempre que

necessário
Limpeza e desinfecção das lixeiras Semanal

Transporte de resíduos para o ponto de
reciclagem

Diário

Mopeamento seco de pisos Diário
Mopeamento úmido de piso Semanal

Conservação seca e/ou úmida de
mobiliários

Semanal

Vasculho de teto com retirada de pó e
teias de aranha

Semanal

Limpeza de área envidraçada interna e
externa (acima de 2 metros)

Sob avaliação

Limpeza seca e/ou úmida de
esquadrias e vidros internos (abaixo de

dois metros)
Quinzenal

Limpeza molhada (lavação) de pisos Quinzenal
Limpeza e higienização de bebedouros Diária

Limpeza seca e/ou úmida caixas de
incêndio e extintores

Diária

Limpeza superficial externa dos vasos
de planta

Semanal

Limpeza seca e/ou úmida de grades e
corrimãos de escadas

Diária/Semanal

Limpeza seca e/ou úmida externa de Semestral
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luminárias
Tratamento de piso paviflex (cera e

impermeabilização)
Sob avaliação

Desinfecção de maçanetas,
interruptores, dispensers, bebedouros e

corrimão
No mínimo 4x/dia

7.11. CUIDADOS EM SALA DE AULA

⎯ Os professores devem monitorar a readaptação dos alunos, indicando sempre ao gestor de

segmento ou psicologia escolar quando for necessária intervenção; 

⎯ Caso seja detectado que o aluno apresenta quaisquer sintomas sugestivos de COVID-19, o

professor deverá encaminhá-lo para sala de isolamento apropriada (definida e adequada de

acordo com a estrutura de cada unidade), sob supervisão, e deverá comunicar o gestor de

segmento para que os pais e/ou responsáveis sejam acionados e a medicina do trabalho

possa avaliar o professor;

⎯ Não encaminhar  o aluno com suspeita de COVID-19 diretamente para a enfermaria.  Se

necessário, o gestor irá solicitar a avaliação da equipe de enfermagem, a qual será realizada

em sala apropriada;

⎯ Não permitir o compartilhamento de materiais ou brinquedos neste período;

⎯ Higienizar ou separar para posterior higienização os brinquedos que forem utilizados;

⎯ Ao  realizar  a  troca  de  máscara,  orientar  os  alunos  a  descartar  ou  guardar  a  máscara

utilizada em um envelope de papel ou saco plástico (de propriedade do aluno);

⎯ Orientar os alunos caso seja observado o uso incorreto da máscara;

⎯ Neste caso, deve-se substituí-la por máscara adequada imediatamente, justificando para os

pais/responsáveis o motivo da troca;

⎯ Propor  atividades  com  papel  e  outros  materiais  que  possam  ser  descartados  e  não

demandem higienização;
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⎯ Evitar  a  utilização  de  fantasias  e  peças  de  roupas  que  não  sejam  higienizadas  com

frequência neste período;

⎯ Respeitar as marcações feitas nas salas de aula para manter o distanciamento mínimo de

1m entre cada aluno;

⎯ Manter  dispenser de  álcool  em  gel  para  constante  higienização  das  mãos  dos  alunos,

professores e assistentes;

⎯ Garantir  o  uso  de  máscaras  pelos  professores  e  assistentes,  que  devem  manter  o

distanciamento  mínimo de 1,5m dos alunos,  de acordo com a marcação do espaço de

circulação do professor (entre o quadro e a primeira fileira de carteiras);

⎯ Professores e assistentes também devem seguir as orientações de distanciamento e higiene

frequente das mãos;

⎯ Recomenda-se que o professor e/ou professor assistente mantenham os cabelos presos

durante a permanência em sala de aula;

⎯ Manter portas e janelas abertas 100% abertas, em sua total amplitude;

⎯ Assegurar-se que seja realizada a limpeza do ar condicionado;

⎯ Evitar que as mochilas fiquem no chão, priorizando manter no encosto da cadeira e nichos

próprios;

⎯ Remover sofás, almofadas e tapetes das salas de aula;

⎯ Orientar alunos a trazerem garrafas e squeezes individuais.

⎯ Usar o jaleco somente quando em local de trabalho. Quando necessário transportar, colocar

em saco plástico;

⎯ Manter roupas e jalecos limpos;

⎯ Não realizar atividades pedagógicas com manipulação de alimentos;

⎯ Recomendar que os alunos permaneçam sentados em sua carteira e evitem andar pela sala

de aula;

⎯ Lixeiras de descarte infectante, com saco branco, devem ser disponibilizadas em pontos

estratégicos  da  unidade.  Esses  sacos,  nos  quais  devem  ser  jogados  somente  luvas,

máscaras e papéis utilizados para desinfecção. 

7.11.1. CUIDADOS E ORIENTAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
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⎯ Professores  e  assistentes  que  atuam na  Educação  Infantil  deverão  manter  os  mesmos

cuidados que os demais colaboradores, seguindo o disposto neste protocolo;

⎯ É recomendado o uso de máscara e face shield durante toda a permanência na escola e,

principalmente, durante o contato com os alunos; 

⎯ Se possível, fazer uso de meia antiderrapante ou trazer calçado limpo para uso dentro de

sala de aula; 

⎯ Realizar a higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% e evitar

tocar olhos, boca e nariz;

⎯ O álcool líquido 70% para limpeza de objetos e superfícies somente poderá ser utilizado por

um adulto (professora ou auxiliar); 

⎯ Assegurar-se de que não haja troca de brinquedos e materiais entre as crianças;

⎯ Não permitir que o aluno traga brinquedos de casa;

⎯ Brinquedos quebrados ou com rachaduras deverão ser descartados, devido a possibilidade

de acúmulo de sujeira e dificuldade de higienização;

⎯ Não utilizar  brinquedos  difíceis  de  serem higienizados  (ex.:  de  tecido,  madeira,  pelúcia,

jogos eletrônicos etc.);

⎯ Higienizar  ou  separar  brinquedos  utilizados  (ex.:  triciclo,  bambolê)  para  posterior

higienização;

⎯ Caso a criança busque o contato físico da professora, esta poderá segurá-la no colo ou dar

um abraço até que ela se sinta segura e acolhida, porém deve ser evitado beijo ou contato

próximo por tempo prolongado; 

⎯ Ao  identificar  qualquer  sintoma  sugestivo  de  COVID19,  tais  como  febre,  coriza,  tosse,

diarreia ou manchas pelo corpo, encaminhar junto ao inspetor para sala de isolamento e

solicitar a avaliação da técnica de enfermagem; 

⎯ Na maior parte do tempo, deve-se procurar recursos para demonstrar carinho evitando o

contato físico; 

⎯ Estimular a higiene das mãos e/ou o uso de máscaras de forma lúdica (cantando, brincando,

etc.);

⎯ Nos fraldários, manter rigorosa higiene durante as trocas de fraldas, que inclui:

o Uso de luvas de procedimento para todas as trocas de fraldas;

o Lavagem de mãos antes da colocação e após a retirada de luvas;
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o Limpeza da bancada com álcool 70% antes e após cada troca;

o Utilizar o lençol descartável sobre a bancada;

o Descartar  de  forma  segura  e  em  local  apropriado  (lixo  de  resíduo  comum),

certificando-se de que a fralda esteja bem fechada;

o Ao término do procedimento, higienizar novamente as mãos com água e sabão ou

álcool gel 70%.

⎯ Sempre procurar reforçar os cuidados e medidas preventivas com os alunos, porém atentar-

se para que eles não se sintam inseguros e/ou com receio de sair de casa ou frequentar a

escola. 

7.12. ACESSO DE FORNECEDORES NA UNIDADE

⎯ Respeitar os horários de entrada e saída pré-definidos pelo Administrativo da unidade;

⎯ Minimizar o contato com colaboradores, alunos e pais;

⎯ Usar  tapete  sanitário  e  aferir  a  temperatura  antes  de  entrar  na  unidade  (conforme

procedimento de acesso e de entrada na unidade, item 7.2 e 7.3);

⎯ Usar máscara, conforme o descrito no item 7.6 deste protocolo, durante toda a permanência

na unidade. 

7.13. CUIDADOS GERAIS

Aplicável a todos que circulam na unidade

7.13.1. POSTURA

⎯ Evitar manusear celulares e demais eletrônicos no interior da unidade;

⎯ Não permanecer em grupos;

⎯ Utilizar máscaras corretamente, de forma a cobrir a boca e nariz;

⎯ Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros;

⎯ Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%;

⎯ Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços;

⎯ Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio);

Página 42 de 55

Protocolo de Retorno às Aulas (COVID-19)



Protocolo de Retorno às Aulas (COVID-19)

⎯ Evitar o contato com a mão dominante em superfícies, como por exemplo, corrimãos, barras

de apoio, catracas, maçaneta e leitores de bilhetes/cartões;

⎯ Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios;

⎯ Manter as unhas cortadas ou aparadas;

⎯ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres e materiais de escritório;

⎯ Evitar o compartilhamento de equipamentos e ferramentas;  

⎯ Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos coletivos após a utilização;

⎯ Orientar  alunos  e  trabalhadores  a  não  partilhar  alimentos  e  não  utilizar  os  mesmos

utensílios, como copos, talheres, pratos entre outros;

⎯ Fazer  uso  de  garrafa  de  água  pessoal  nas  dependências  da  instituição,  utilizando  os

bebedouros apenas para enchê-la – priorizando trazer a garrafa cheia de água de casa;   

⎯ Atuar  no  engajamento  colaborativo  visando  o  cumprimento,  por  todos,  das  medidas

previstas nos protocolos de saúde;

⎯ Manter o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 5 (cinco) degraus nas escadas,

conforme marcações afixadas e cartazes informativos;

⎯ Respeitar setas indicativas de sentidos (sobe e desce das escadas por exemplo).

7.13.2. NORMATIVAS DA UNIDADE

⎯ Respeitar os cartazes de capacidade máxima de cada ambiente;

⎯ As salas de atendimento devem estar adaptadas para manter o distanciamento e devem ser

usadas mediante agendamento;

⎯ Acesso de pais e responsáveis será permitido somente com autorização do gestor e horário

marcado;

⎯ Para a permanência de alunos antes e depois do horário de aula, deve-se usar sala de

apoio mantendo distanciamento e recomendações de higienização;

⎯ O uso de laboratórios será restrito;

⎯ Durante o intervalo: redução do número de alunos no pátio, intercalando os intervalos de

acordo com a série. Por exemplo: 1º e 2º anos realizam intervalo logo após a segunda aula;

3º, 4, 5º anos, após a terceira aula; 6º e 7º anos, após a terceira aula (horário F2); 8º e 9º

anos, após a 4ª aula, e assim por diante;
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Essa escala deve ser definida por cada unidade, de acordo com a sua especificidade.  

⎯ O uso do ar condicionado deve ser evitado, priorizando a manutenção de portas e janelas

abertas. Ao manter o ar condicionado ligado, garantir que pequenas frestas de aberturas

nas portas e janelas sejam mantidas;

⎯ Assistentes educacionais e inspetores devem manter um estoque de copos descartáveis

para disponibilizar aos alunos que esquecerem suas garrafas de água;

⎯ Os bebedouros serão permitidos somente na modalidade “torneira”; 

⎯ Disponibilizar  mapas,  quando necessário,  para coordenar os fluxos circulação dentro da

unidade;

⎯ O  lixo  deve  ser  removido  no  mínimo  três  vezes  ao  dia  e  descartado  com  segurança

conforme as diretrizes do SGA;

⎯ Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5 metros (um metro e meio) nas áreas

de  embarque  e  desembarque  ou  locais  destinados  para  fila  (na  escola),  evitando  a

aglomeração de pessoas.

7.14. PROTOCOLO PEDAGÓGICO

⎯ O contexto instável gerado pela pandemia torna necessário o apoio de plataformas digitais

ainda por tempo indeterminado, e o retorno às aulas presenciais será marcado pelo ensino

híbrido, que consiste em um combinado de atividades presenciais, desenvolvidas na escola,

e atividades remotas, desenvolvidas em casa;

⎯ No  retorno  às  atividades  presenciais,  serão  implementadas  atividades  de  acolhimento

voltadas a:

● Alunos: durante as aulas, os professores promoverão momentos de assembleia, a

fim  de  conversarem  sobre  o  tempo  de  afastamento  social,  suas  angústias  e

expectativas;

● Professores:  para  esse  público,  é  importante  proporcionar  momentos  de  escuta

diária promovidos pela equipe pedagógica da unidade (gestor, vice-diretor, diretor,

orientador disciplinar, psicólogo).

⎯ Após o retorno das atividades presenciais, será organizada uma avaliação diagnóstica, com

base  nos  conteúdos/habilidades  essenciais  de cada  disciplina/área,  a  fim  de  verificar  a
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aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos durante o período remoto. Essa avaliação

fornecerá dados necessários para adequação do planejamento no ensino híbrido; 

⎯ Os eventos escolares têm grande importância na cultura da nossa instituição. Diante disso,

manteremos a rotina desses eventos, porém de modo remoto, seja por meio de lives ou por

meio  de ações  total  ou  parcialmente  on-line,  o  objetivo  é  proporcionar  a  interação  dos

alunos com a comunidade escolar, bem como entre seus pares;  

⎯ Suspender todas as atividades que envolvam aglomerações e não possam ser realizadas

em formato on-line ou outro que seja seguro, tais como festas de comemorações, reuniões

para entrega de avaliações,  formaturas, feiras de ciências,  apresentações teatrais,  entre

outras.

⎯ Suspender as atividades do tipo excursões e passeios externos;

⎯ As medidas sanitárias determinam que haja divisão das turmas em subgrupos a fim de

reduzir  o  número  de  alunos  por  sala  e  assegurar  o  distanciamento  seguro  entre  eles,

professores e assistentes durante as aulas. Essa organização dependerá da estrutura física

de cada unidade;

⎯ O escalonamento e periodicidade das aulas seguirá as diretrizes vigentes e características

físicas  de  cada  unidade.  Serão  apresentadas  conforme  os  retornos  forem  sendo

confirmados. 

⎯ Suspender  as  atividades  esportivas  coletivas  presenciais  e  de contato,  tais  como:  lutas

(artes marciais), futebol, voleibol, ginástica, balé e outras, devido à propagação de partículas

potencialmente infectantes, priorizando e incentivando atividades individuais ao ar livre;

⎯ Proibir  a  prática  de  esportes  que  envolvam  superfícies  que  não  possam  ser  limpas  e

atividades que envolvam troca de objetos entre os alunos.

⎯ Quando  forem  realizadas  aulas  práticas  de  Educação  Física,  estas  deverão  ser

individualizadas,  sem contato físico,  com distância de 1,5m entre os participantes  e em

espaços abertos

⎯ Para uso da brinquedoteca:

o Não haverá brinquedos disponíveis no local. Os brinquedos utilizados neste espaço

deverão ser trazidos pelo professor, de sua própria sala de aula e, na sequência do

uso, deverão ser higienizados. 
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o Não devem ser utilizados brinquedos difíceis de serem higienizados (ex.: de tecido,

madeira, pelúcia, jogos eletrônicos etc.)

o A gestão da unidade precisará organizar a escala de dias e horários para uso do

espaço,  que  dependerá  diretamente  da  quantidade  de turmas e  alunos  de  cada

unidade.

o   A cada turma que fizer uso do espaço, o espaço deverá ser higienizado.

⎯ Para uso de parques:

o A gestão da unidade precisará organizar a escala de dias e horários para uso do

espaço,  que  dependerá  diretamente  da  quantidade  de turmas e  alunos  de  cada

unidade; 

o A cada turma que fizer uso do espaço, os brinquedos deverão ser higienizados.

⎯ Para o uso de bibliotecas:

o Determinar capacidade máxima de pessoas no local, de acordo com a capacidade

física do espaço da biblioteca de cada unidade (disponível em informativo na entrada

dos espaços);

o Os livros devolvidos deverão passar por um período de quarentena de 14 dias. Os

livros deverão ser armazenados em estantes ou armários abertos e isolados, não

sendo  recomendado  o  uso  de  caixas  de  papelão.  Os  livros  devolvidos  serão

etiquetados com a data de entrada e saída, antes de serem armazenados em local

apropriado. 

7.15. TRATATIVA AOS COLABORADORES

7.15.1. TREINAMENTOS E INFORMATIVOS

− Treinar e informar todos os colaboradores referente a:

● Medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização,

a exemplo de refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso, e no transporte de

trabalhadores, quando fornecido pela instituição;
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● Formas  de  contágio,  sinais,  sintomas  e  cuidados  necessários  para  controle  da

transmissão no ambiente de trabalho e na comunidade;

● Orientação sobre a definição de caso suspeito para fins de isolamento;

● Orientação sobre tempo de troca das máscaras, forma de higienização e descarte.

7.15.2. QUEM PODE E QUEM (AINDA) NÃO PODE VOLTAR?

Grupos de risco serão mapeados pelo Recursos Humanos e Administrativo da Unidade.

Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de risco para

desenvolvimento de complicações da COVID-19, devem receber atenção especial, priorizando sua

permanência em trabalho remoto ou local que não permita o contato com outros trabalhadores e o

público, quando possível.  Não sendo possível a permanência na residência ou trabalho remoto,

deve ser garantido um ambiente arejado e que seja higienizado ao fim de cada turno de trabalho.

É necessário a apresentação de comprovação para o enquadramento no grupo de risco.

Notas.: 

1.  Em algumas áreas ou dependendo da natureza da atividade, poderá ser definido o retorno

ou alguma condição diferente das orientações estabelecidas (será necessário passar pela

validação do RH e área médica).

7.15.3. ROTINA

⎯ Uso de máscaras (serão entregues 6 máscaras reutilizáveis para cada colaborador);

⎯ Uso de Face Shield (protetor facial) para os colaboradores mais expostos;

⎯ Manter o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas e os postos de trabalho. Os locais

de atendimento ao público deverão ter sistema de segurança instalados (ex.: proteção de

acrílico);

⎯ Os colaboradores deverão se responsabilizar pela higienização de suas mesas e cadeiras

após cada atendimento ou a cada duas horas. Envolver as equipes de limpeza e zeladoria

para aumentar a frequência de higienização;
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⎯ Cada mesa deverá conter 1 frasco de álcool líquido 70% para limpeza de superfícies;

⎯ Orientação para realização de reuniões (até fase 3): manter a realização das reuniões por

videoconferência. Após fase 3, máximo uma ou duas reuniões por dia por sala, conforme

alinhamento com a equipe de limpeza;

⎯ Garantir  que  não  haja  interação  entre  grupos  de  colaboradores,  evitando  circulação

excessiva, ou seja, ir apenas onde for necessário;

⎯ Manter  conversas  e  reuniões  por  videoconferência/chamadas,  mesmo  que  estejam

presencialmente na mesma unidade; 

⎯ Respeitar o distanciamento e o contato físico com colegas;

⎯ Portas e janelas devem ser mantidas abertas para circulação do ar;

⎯ Viagens  Corporativas  não  são  recomendadas.  Em  caso  de  extrema  necessidade,  o

colaborador deve comunicar o gestor e o RH. Quando retornar, deve trabalhar em regime de

home office pelo prazo mínimo de 7 dias para garantir que não ocorra o aparecimento de

sintomas relacionados à COVID-19; 

⎯ Viagens particulares também deverão ser evitadas, principalmente para regiões críticas e/ou

internacionais; 

⎯ Eventos presenciais estão suspensos;

⎯ Bebedouro e café (máquinas e garrafas): uma pessoa por vez e de acordo com demarcação

+ instruções;

⎯ A área de descanso deve ser interditada;

⎯ Visitantes  e  fornecedores:  as  reuniões  devem ser  mantidas  preferencialmente  de forma

remota;

⎯ Acompanhar  o  pós-retorno.  Direção  e  colegas  devem estar  atentos  a  comportamentos,

frequência, desempenho, e alertar o RH e/ou gestor imediato em caso de observação de

depressão, tristeza, ansiedade, medo, culpa, entre outros.

7.15.4. SALA DOS PROFESSORES

⎯ Evitar permanência e aglomeração, utilizar a sala como ambiente de armazenamento de

material de aula;

⎯ Manter portas e janelas abertas;
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⎯ Evitar objetos decorativos e excesso de papéis, para facilitar a higienização;

⎯ Evitar manusear os instrumentos de trabalho de colegas;

⎯ Quando houver necessidade de permanência, respeitar o distanciamento e demais regras

deste Protocolo;

⎯ Não  distribuir  alimentos  (bolachas,  garrafas  de  café  etc.),  mantendo,  se  necessário,

somente produtos embalados.

7.15.5. VESTIÁRIO

⎯ Deve-se evitar aglomeração de trabalhadores na entrada, na saída e durante a utilização do

vestiário;

⎯ Monitorar o fluxo de ingresso nos vestiários e orientar os trabalhadores manter a distância

de um metro e meio entre si;

⎯ Orientar os trabalhadores e terceiros sobre a forma correta de retirada e desparamentação

de vestimentas e equipamentos;

⎯ Disponibilizar pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou dispensadores de

sanitizante  adequado  para  as  mãos,  como  álcool  a  70%,  na  entrada  e  na  saída  dos

vestiários.

7.15.5.1. TROCA DE VESTIMENTAS 

1) Retirar a roupa e calçados, exceto a blusa, e acondicioná-los em saco plástico.

a. Caso esteja com capacete, higienizar o casco com água e sabão, secar com

papel toalha e acondicionar em saco plástico - não deixar no chão

2) Retirar a blusa, acondicioná-la em saco plástico e higienizar as mãos.

a. Caso a máscara esteja limpa, sem umidade e sendo usada há menos de 3 horas,

antes de retirar a blusa, acondicione-a em um saco plástico com elásticos para

fora, sem fechá-la e coloque a máscara novamente após vestir a blusa.

b. Se a máscara apresentar sujidades ou estiver  molhada,  retirá-la  manipulando

pelos elásticos e acondicionando em saco plástico fechado.

3) Higienizar as mãos.
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4) Vestir a blusa limpa e higienizar novamente as mãos.

5) Colocar a máscara limpa, manipulando-a somente pelos elásticos.

6) Vestir o restante da roupa e os calçados.

7) Higienizar as mãos.

Nota: Carregar  sempre sacolas  plásticas  limpas  na bolsa  (sugestão:  4 grandes e  duas

pequenas) para acondicionar roupas e máscaras usadas.

7.15.6. PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO

7.15.6.1. PARAMENTAÇÃO

1) Prender os cabelos.

2) Higienizar as mãos.

3) Colocar a máscara limpa, manipulando-a somente pelos elásticos.

4) Colocar o protetor facial higienizado, ajustando-o de forma confortável e firme.

5) Higienizar novamente as mãos.

7.15.7.2. DESPARAMENTAÇÃO

1) Higienizar as mãos.

2) Retirar o protetor facial e higienize-o com álcool a 70%, com auxílio de toalha de papel

ou pano de limpeza macio que pode ser trazido de casa.

3) Após a secagem, acondicioná-lo em saco plástico limpo para usá-lo no dia seguinte.

4) Higienizar as mãos.

5) Retirar a máscara manipulando-a somente pelos elásticos.

6) Colocar a máscara usada em um saco plástico e feche-o.

7) Higienizar novamente as mãos.
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7.15.7. TESTAGEM PARA COVID19

⎯ Quando adotada a testagem de trabalhadores, esta deve ser realizada de acordo com as

recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia e interpretação

dos resultados.

7.16. REFEITÓRIOS/CANTINAS 

Obs.: Os refeitórios e cantinas estarão fechados. As medidas abaixo devem ser aplicadas somente

quando for permitido o retorno do funcionamento de ambos. 

⎯ Para alunos o lanche deve acontecer em sala de aula, quando necessário;

⎯ Instituir horário de almoço flexível, evitando a aglomeração de pessoas;

⎯ Proibir o compartilhamento de copos, pratos, talheres e alimentos;

⎯ Evitar o autosserviço ou, quando este não puder ser evitado, devem ser implementadas

medidas de controle, tais como:

● Higienização das mãos antes e depois de se servir;

● Uso de luvas plásticas, disponibilizadas na entrada, durante o autosserviço;

● Higienização ou troca frequentes de utensílios  de cozinha de uso compartilhado,

como conchas, pegadores e colheres;

● Instalação de protetor salivar sobre as estruturas de autosserviço; e

● Utilização de máscaras e orientações para evitar conversas durante o serviço.

⎯ Promover nos refeitórios espaçamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas na fila

e nas mesas, orientando para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória e

que sejam evitadas conversas; 

⎯ Utilizar  barreira  física  sobre  as  mesas que possuam altura de,  no mínimo,  um metro  e

cinquenta centímetros em relação ao solo;
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⎯ Distribuir  os  trabalhadores  em diferentes  horários  nos  locais  de  refeição,  respeitando  o

distanciamento social;

⎯ Retirar  os  recipientes  de temperos (azeite,  vinagre,  molhos),  saleiros  e farinheiras,  bem

como os porta-guardanapos, de uso compartilhado, entre outros;

⎯ Entregar  jogo  de  utensílios  higienizados  (talheres  e  guardanapos  de  papel,  embalados

individualmente).

7.17. USO DO ELEVADOR

⎯ Dar preferência à utilização de escada;

⎯ Não apertar o botão do elevador com a mão dominante;

⎯ Limitar o uso, preferencialmente, a uma pessoa por vez, a fim de propiciar o distanciamento

social;

⎯ Não cumprimentar os colegas com apertos de mãos, abraços e beijos;

⎯ Passar álcool gel 70% nas mãos, antes de entrar e ao sair do elevador.

7.18. TRANSPORTE ESCOLAR

7.18.1.  PREPARAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE

⎯ A parte interna do veículo (bancos, cintos, pisos e apoiadores) precisa ser higienizada de

forma constante, principalmente, quando os alunos deixam o veículo;  

⎯ Para assegurar o distanciamento recomendado, é importante demarcar os lugares que não

poderão ser utilizados pelos alunos;   

⎯ O motorista deve disponibilizar e deixar acessíveis dispensers com álcool em gel 70%;  

⎯ Os  alunos  estão  sendo  orientados  a  utilizar  máscaras.  Porém,  é  recomendável  que  a

empresa de transporte possua máscaras descartáveis,  para casos de esquecimento por

parte dos alunos;  

⎯ Motorista  e  cuidadores  devem  ter  conhecimento  prévio  dos  cuidados  necessários  para

prevenção do contágio pelo coronavírus;

⎯ Motorista  e  cuidadores  devem usar  máscaras adequadamente  durante  todo o  percurso.

Motoristas e cuidadores devem higienizar as mãos com água e sabão (ou álcool em gel

70%) antes de iniciar o trajeto;  
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⎯ A empresa  de  transporte  deve  providenciar  a  inclusão  de  uma  barreira  (de  vidro  e/ou

plástico) entre a cabine do motorista e o restante do veículo, para separar o motorista dos

alunos;  

⎯ A empresa de transporte deve providenciar a inclusão de adesivos de comunicação visual

contendo orientações importantes referentes ao contágio e à prevenção;

⎯ Ao apresentar  qualquer  sintoma gripal  ou  característico  da Covid-19 (perda  de  olfato  e

paladar,  por exemplo),  alunos,  motoristas ou cuidadores não devem utilizar  o transporte

escolar;

⎯ O embarque e o desembarque devem acontecer de forma tranquila e sem aglomerações;  

⎯ Se possível, a temperatura dos passageiros deve ser aferida antes de entrar no veículo, no

momento do embarque.

7.18.2. DURANTE O TRANSPORTE

⎯ O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes;  

⎯ O distanciamento social deve ser respeitado e cada aluno deve permanecer sentado em seu

lugar;  

⎯ As janelas devem ficar abertas (limite de 10 cm de abertura) para permitir a circulação do ar;

⎯ Em caso de tosses e espirros, os alunos devem colocar em prática a etiqueta respiratória.
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8. ANEXOS 

8.1. COBERTURAS MÉDICAS POR UNIDADE

UNIDADE COBERTURA
Júnior EccoSalva
Jardim Ambiental EccoSalva

Internacional EccoSalva

Água Verde EccoSalva

Batel EccoSalva

Boa Vista EccoSalva

Ângelo Sampaio EccoSalva
Hauer EccoSalva
Joinville EccoSalva (ambulância Help)
Santa Maria – Londrina S.O.S. Emergências Médicas
Master – Ponta Grossa SUS

Passo Certo – Cascavel Translife

Semeador – Foz SUS
Colégio Vila Olimpia SUS
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8.2. LOCAIS DE ISOLAMENTO PARA CASOS SUSPEITOS EM CADA UNIDADE

UNIDADE LOCAL
Positivo Boa Vista Sala de atendimento 1
*Centro Edu. Growing/ Passo Certo
Edu. Infantil

Growing:  Sala  Broadway,  ao  lado  da  enfermaria.
Infantil: Sala de música, ao lado da enfermaria.

Positivo Júnior sala de Atendimento 01, próximo a recepção do bloco
A.

Positivo Santa Maria Sala  de  judô  -  térreo  perto  da  entrada  principal
(iremos desmontar os tatames já que esta atividade
não voltará)

*Positivo Joinville Regular e Bilíngue Sede Ensino Regular: sala 02 (mezanino)
Sede Bilíngue: Light Room

Positivo Ângelo Sampaio Sala  01  (faremos  um  ambiente  na  antessala  dos
estúdios). 

Colégio Semeador Ensino Médio Sala de atendimento ao lado do gestor 
Fundamental  sala  de  apoio  à  direita  da  recepção
Infantil sala em frente a enfermaria sala 14

Positivo Água Verde Sala 01 - 1º andar.
Positivo Hauer Sala ao lado da enfermaria
Positivo Batel Sala administrativa (da Dreice). 
*Positivo  Master/Girassol  Edu.
Infantil

Sala Gestora Infantil (Ana Flávia)

Positivo Internacional Sala de atendimento 1
Positivo Jardim Ambiental  Recepção principal – sala de atendimento 1
Vila Olímpia Sala de Gestão (térreo)

Obs.:  Deve-se  assegurar  que  os  locais  destinados  para  isolamento  de  casos  considerados

suspeitos  ou  contatantes  de  casos  suspeitos  e/ou  confirmados  possuam  um  espaço  mínimo

adequado para manter o distanciamento entre as pessoas, sejam mantidos bem ventilados (com

portas  e  janelas  abertas)  e  ofereçam  certo  conforto  para  o  aluno  durante  o  atendimento  ou

enquanto aguardam a chegada dos pais (maca, poltrona ou cadeira apropriada). 
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