Protocolo de Segurança
para o Retorno Presencial
Faculdade São Luís - Jaboticabal

A Faculdade São Luís está de cara nova e
não vê a hora de te receber de volta!
Desde o início da pandemia, seguimos orientações dos governos e consultamos profissionais da
saúde para tomada de decisão, ações de prevenção e conscientização em relação ao novo
coronavírus.
Sua proteção está sempre em primeiro lugar! Por isso foram tomadas algumas medidas de
proteção, entre elas: protocolos de atendimento mais seguros, todos os ambientes
higienizados diariamente e salas de aulas preparadas para quando você voltar.
Além disso, realizamos pequenas melhorias que fazem grande diferença como a pintura da
fachada, reparos nos jardins e reformas nos banheiros.
Tudo pensado para seu conforto e bem estar.

Seja bem vindo de volta!

Comunidade São Luís
Atenção especial aos seguintes itens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte;
Chegando na Faculdade;
Higiene pessoal;
Distanciamento social;
Durante a aula;
Lanche e Intervalo;
Uso da Biblioteca;
Chegando em casa;
Como proceder em casos de...;

Transporte

a) Utilize máscara de proteção durante toda a viagem;
b) Higienize as mãos com o álcool em gel antes e depois de entrar nos
veículos;
c) Sempre que possível, sente-se sozinho.

Chegando na Faculdade
a) Na entrada, faça a aferição de sua temperatura e
aplique álcool em gel;
b) Não fique circulando ou conversando pelo pátio;
Siga imediatamente para sua sala de aula ou sala dos
professores (no caso do professor);
c) Professores não deverão aglomerar na sala dos
professores; Acesse o local apenas para registrar o ponto
eletrônico e pegar materiais de aula.

Higiene Pessoal
a) Água para beber – Todos devem ter seu próprio copo ou garrafa de água. As
torneiras que permitem beber água direto do bebedouro foram desativadas;

b) Higienização das mãos - Higienizar as mãos após tossir, espirrar, usar o banheiro,
tocar em dinheiro, manusear alimentos, manusear objetos de trabalho
compartilhados, antes e após a colocação da máscara;

c) Será disponibilizado álcool em gel 70% e/ou espuma
higienizante em todos os ambientes.

Higiene Pessoal
d) Uso de máscaras - Obrigatório o uso de máscaras ou protetores faciais
(juntamente com a máscara) em todos os ambientes internos, bem como no
trajeto, seja em transporte coletivo ou individual, e em lugares públicos e de
convívio social;
• Evite tocar a máscara;
• Se precisar tirar a máscara, remova pelas tiras de
elástico;
• Coloque a máscara suja dentro de uma sacola e
descarte em lixo comum;
• Sempre higienize as mãos ao manusear a
máscara;
• A máscara deve ser bem ajustada e cobrir a boca
e nariz.

Higiene Pessoal
e) Transporte de materiais – Evitar transporte de materiais de aula/trabalho,
e dê preferência aos arquivos digitais;
f) Uso compartilhado de objetos - Não compartilhar objetos pessoais, tais
como fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres e pratos, bem
como realizar a higienização adequada e periódica de seus pertences.

Distanciamento
Higiene Pessoal
social

a) Distanciamento entre pessoas - Evitar aglomerações e manter
distanciamento entre as pessoas nas áreas comuns internas e externas;
b) Ambientes abertos e arejados (portas e janelas) - Manter, sempre que
possível, os ambientes (salas, corredores, laboratórios e departamentos)
arejados com as janelas e portas abertas.

Distanciamento social

c) Redução da circulação - Sempre que possível, evitar a circulação nas áreas
comuns;
d) Contato físico - Evitar tocar nos próprios
olhos, boca e nariz e evitar contato físico com
terceiros por meio de beijos, abraços e apertos
de mão.

Distanciamento
social
Durante a aula

a) Todas as salas de aulas são higienizadas diariamente;
b)Ambientes como salas de aulas e laboratórios deverão
estar abertos e ventilados;

b) As cadeiras manterão distanciamento seguro entre elas;
Nos laboratórios, será permitido apenas um aluno por
equipamento;
c) Os alunos devem evitar a circulação pelas salas de aula;

Durante a aula
d) A cada saída do ambiente, o aluno deverá higienizar as mãos;

e) Nos ambientes comuns (corredor, pátio, etc.) às salas de aulas será
proibido o agrupamento de alunos.

Durante
a aula
Lanche
e Intervalo

a) Recomendamos trazer sua garrafa de água e o lanche de casa;
b) Durante o intervalo alunos e professores deverão respeitar o
distanciamento para fazer seu lanche;
c) Higienizar as mãos antes de manusear o alimento ou máscara; Retirar a
máscara pelo elástico e não deixar sobre nenhuma superfície;
d) Evite conversar enquanto estiver comendo;

Lanche e Intervalo

e) Ao término do lanche, colocar sua máscara imediatamente;

f) Permanecer na cantina somente o tempo necessário para fazer a refeição;
g) Evitar aglomerações nos banheiros, mantendo
distanciamento das outras pessoas;
Em caso de fila, vá até outro banheiro.

Uso da Biblioteca
a) Respeitar a sinalização da biblioteca;
b) Não serão permitidos o agrupamento de alunos na biblioteca para reuniões
e estudos;
c) Higienizar sua mão ao ingressar na biblioteca;
d) A busca pelo livro deverá ser realizada,
exclusivamente, pelo pessoal da biblioteca;

Uso da Biblioteca
e) Os livros que retornarem dos empréstimos
domiciliares ficarão reservados em local próprio para a
desinfecção segura;
f) Priorizar a consulta por livros virtuais disponíveis na plataforma Biblioteca Virtual;
g) Sua senha de acesso e login deverão ser solicitados por e-mail
(tecnologia@saoluis.edu.br).

Chegando
Lanche e Intervalo
em casa
a) Tirar os sapatos fora de casa e os higienizar imediatamente;
b) Não tocar em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou
álcool em gel;
c) Tomar banho assim que chegar, sempre que possível;

Chegando em casa
d) Ao entrar, higienizar o celular, chave, óculos, etc.;
e) Caso haja convivência com pessoas do grupo de risco, reforçar os
cuidados: não compartilhar objetos como toalhas e talheres e higienizar
diariamente superfícies de alto contato e o banheiro.

Como proceder
Higiene Pessoal
em casos de...
1) Sintomas sugestivos da doença (febre, dor de garganta, tosse, falta de ar e
ausência do paladar e do olfato, coriza):
a) Caso apresente um ou mais sintomas, não compareça fisicamente à escola;
b) Procure o mais rápido possível um pronto-socorro ou o CAC mais próximo;

c) Em caso de emergência, profissionais do curso de enfermagem podem
prestar os primeiros socorros;
d) Se perceber que um colega apresenta sintomas (febre, tosse, falta de ar e
ausência do paladar e do olfato), informe o professor da disciplina ou coordenador
do seu curso.

Como proceder
Higiene Pessoal
em casos de...
2) Exame de Covid-19 positivo:
a) Informar ao coordenador do seu curso;
b) Afastamento de acordo com o atestado emitido pelo médico;

c) Os que tiveram contato com a pessoa infectada devem ficar atentos e, ao
apresentar sintomas, procurar atendimento.

Como proceder
Higiene Pessoal
em casos de...
3) Exame de Covid-19 negativo:
a) Informar ao coordenador do seu curso;
b) Retornar às atividades acadêmicas.

Em caso de sintomas similares aos da Covid-19, como, febre, dor de garganta,
tosse, mialgia (dor pelo corpo) ou dificuldades respiratórias, não venha para a
Faculdade!
Essa é uma doença contagiosa!

Procure atendimento médico
Em caso de realização do teste para a Covid-19, permaneça em casa
até que seja emitido o resultado do exame.

Avise ao Coordenador do seu curso imediatamente!

VACINE-SE

