Unoesc contra
o coronavírus

Em salas de aula, laboratórios, clínicas, cantinas
e áreas de descanso
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Uso obrigatório
de máscara

Mãos higienizadas
com álcool 70%
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Caso se sinta febril,
procure o local
estratégico de sua
sede/campus
para aferir sua
temperatura

1,5 m

Mantenha distância
de pelo menos 1,5 m
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Não compartilhe
bebidas, como
chimarrão e café

Mantenha todos os
ambientes arejados
com circulação de ar

Não gere aglomeração
em nenhum local da
Universidade
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Ao tossir, evite colocar
as mãos sobre o rosto
(olhos, boca e nariz)

Unoesc contra
o coronavírus

Respeite as regras de
segurança e as sinalizações
do local

Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use álcool 70%
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1. A máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas;
2. Lave previamente com água corrente e sabão neutro;
3. Deixe de molho em uma solução desinfetante por 20 a 30 minutos;
4. Enxágue bem em água corrente;
5. Evite torcer a máscara com força e deixe-a secar;
6. Passe ferro quente;
7. Guarde em um recipiente fechado.
Fonte: Anvisa.
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• Mantenha o ambiente de trabalho limpo e higienizado;
• Faça a higienização completa das mãos;
• Promova a higiene respiratória no local de trabalho;
• Colaboradores sintomáticos ou assintomáticos com teste

positivo para COVID-19 devem trabalhar remotamente.

Unoesc contra
o coronavírus

• Usar máscara;
• Lavar correta e
frequentemente as mãos com
água e sabão;
• Higienizar as mãos com álcool
70% sempre que não for possível
sua lavagem e após tocar
superfícies ou objetos que
tragam risco;
• Submeter-se à aferição de
temperatura antes de adentrar
nos ambientes da Universidade;
• Caso estejam disponíveis
equipamentos de informática
como computadores, notebooks
ou similares, as partes onde há
contato direto com os usuários,
como teclados, mouses,
touchscreens, touchpads, ou
mouse pads, devem ser
higienizadas após a utilização de
cada usuário com álcool 70% ou
preparações antissépticas;

• Limpar com frequência as
superfícies e os equipamentos de
contato (teclados, bancadas,
balcões, mesas, telefones, entre
outros);
• Evitar a prática de cumprimentar
com apertos de mão ou beijos;
• Seguir as regras de etiqueta
respiratória para proteção em
casos de tosse e espirros;
• Se o registro do ponto na sua
entrada e saída da Universidade
for realizada em computadores
coletivos, higienize a máquina antes
e após o uso e higienize também
suas mãos com álcool gel ou
solução antisséptica após o
registro;
• Manter o ambiente arejado e com
as janelas e portas abertas;
• Promover o distanciamento social,
não permanecendo em locais com
aglomerações e fechados sem que
isso seja de absoluta necessidade.

• Disponibilização de dispensador
contendo antisséptico para
higienização de mãos antes da
entrada em sala de aula;
• A disposição das carteiras
deverá obedecer ao
recomendado pelos protocolos de
pelo menos 1,5 metro entre as
pessoas;
• Não realizar atividades em
grupos na sala de aula;

• O professor deverá ficar a uma
distância mínima de 1,5 metro dos
alunos;
• Não é permitida a aglomeração
em nenhum espaço comum da
Universidade;
• Manter o local arejado e o ar
condicionado desligado.

• Bebidas não devem ser compartilhadas no mesmo vasilhame,
inclusive o chimarrão. Ele não está proibido, porém é necessário que
cada um tenha sua cuia e bomba;
• O distanciamento para conversas deve ser estabelecido em ao
menos 1,5 metro entre colaboradores, professores, estudantes e
visitantes, todos sempre utilizando máscara;
• Manter álcool gel em dispensadores no ambiente de atendimento.
• Nas cantinas deverá ser demarcado e respeitado o distanciamento
de 1,5 metro;

1,5m

Todos os ambientes da Universidade devem ter seus
pisos higienizados ao menos uma vez ao dia, e, após cada
aula, deve-se realizar a desinfecção com álcool 70% de
superfícies expostas, como: mesas, balcões, maçanetas,
corrimãos, interruptores, entre outros.

S I N TO M A S
CO M U N S

Fe b re
To s s e s e ca
Co r i z a
Do r d e
g a rg a n t a
Dificuldade
para respirar
Fonte: Ministério da Saúde.

Se você apresentar os sintomas acima:
• Não compareça às aulas presenciais;
• Procure o centro de triagem municipal para avaliação médica.

Afastamento:
A Coordenação do Curso deverá afastar imediatamente os
acadêmicos das atividades presenciais, por 14 dias, nas seguintes
situações:
• Casos confirmados de COVID-19;
• Casos suspeitos de COVID-19;
• Contatantes de casos confirmados de COVID-19.
Obs.: a Coordenação do Curso deverá solicitar comprovação médica
(atestado ou comprovação de isolamento).

Grupos de risco - Afastamento das aulas presenciais
• Acadêmicos acima de 60 anos (Uniti/Umic/Umix);
• Acadêmicas gestantes;
• Acadêmicos com comorbidades (afastamento das aulas
presenciais mediante consulta com médico, apresentando laudo
comprobatório).

RISCO BAIXO

Pedir delivery
Abastecer o carro
Jogar tênis
Acampar

RISCO BAIXO

Receber cartas pelo correio

Fazer compras em supermercado
Jogar golf

BAIXO
MODERADO

Ficar em um hotel por duas noites
Ficar na sala de espera de um consultório

Ir a uma biblioteca ou museu
Comer em um restaurante (lado de fora)
Passar uma hora no parque
Jantar na casa de outra pessoa
Fazer churrasco no quintal

RISCO
MODERADO

Ir a uma praia
Passear em um shopping center
Enviar crianças para a escola/creche

Classificação feita por médicos
da Força-Tarefa contra o COVID-19
do TMA e Comitê TMA em Doenças
Infecciosas

Trabalhar uma semana em um edifício
Nadar em uma piscina pública

RISCO MODERADO

Saiba seu
risco durante
a pandemia
de COVID-19

Andar no centro da cidade

BAIXO - MODERADO

Caminhar, correr, andar de bicicleta

Visitar um parente idoso ou amigo
Comer dentro de um restaurante

MODERADO
ALTO

Participar de um casamento ou funeral
Viajar de avião
Jogar basquete
Jogar futebol
Abraçar ou apertar as mãos de um amigo

MODERADO - ALTO

Ir a um salão de beleza ou barbearia

Comer em um buffet por quilo
Frequentar academia

RISCO
ALTO

Ir ao cinema
Ir a shows
Ir a um estádio
Ir a um culto/missa com mais de 500 fiéis
Ir a um bar

RISCO ALTO

Ir a um parque de diversões
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