
ORIENTAÇÕES PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES
PRESENCIAIS NO CAMPUS ALVORADA

Estas orientações têm como base o Plano de Contingência do IFRS

1. Vacinação:
Para permanecer nas dependências do IFRS exige-se o comprovante de vacinação
contra a Covid-19. ( Port. 456/202)

As chefias passarão a orientação aos servidores e terceirizados.

A equipe do Ensino orientará os estudantes.

2. Uso de Máscara:
O uso de máscara é obrigatório nos ambientes do IFRS, inclusive em espaços ao ar
livre, somente sendo permitida sua retirada durante a refeição ou momento de
hidratação, atentando para sua correta utilização, troca e higienização.

No Campus Alvorada, exige-se as máscaras N95 (PFF2).

O Campus disponibiliza este modelo para a sua comunidade acadêmica.

Servidores e terceirizados devem procurar a Coordenação de Gestão de
Pessoas/Gabinete da Direção Geral.

E estudantes devem acessar a Direção de Ensino do Campus.

3. Distanciamento:
O distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas é de 1 (um) metro, com uso de
máscara.

4. Ventilação:
Todos os ambientes devem estar arejados. As aberturas - janelas e portas -
precisam permanecer abertas permitindo a ventilação dos ambientes
constantemente.

https://ifrs.edu.br/documentos/plano-de-contingencia-do-ifrs-para-prevencao-monitoramento-e-controle-da-covid-19-comite-central-de-enfrentamento-da-covid-19-2a-edicao-publicada-em-junho-de-2021/


Indicamos que a primeira pessoa a acessar os ambientes fique responsável pela
abertura de portas e janelas.

As aberturas serão fechadas somente no final do turno da noite, pelos últimos a
saírem.

5. Higienização:
Sempre que possível procure, antes de entrar nos ambientes, realizar a lavagem das
mãos.

Será disponibilizado álcool em gel em todos os ambientes da instituição, em locais
estratégicos e de fácil acesso, como entrada e saída. Nos corredores haverá totens
com pedal com dispenser de álcool gel.

Ao perceber a falta ou  solicitar diretamente no setor de infraestrutura, ou de ensino.

6. Refeições:
Teremos 03 (três) locais de alimentação para quem pretende realizar a sua refeição
no Campus:

Sala de Convivência (até 06 pessoas ao mesmo tempo);

Sala 114 (até, 06 pessoas entre 12 e 13h30);

E a sala 207 (até 4 pessoas entre 12h e 13h30 sala do DAP).

Cada mesa será ocupada por uma pessoa, alternadamente.

Sobre os utensílios utilizados nas refeições:

- Manter  louças, mesas e talheres devidamente higienizados.

- Reforçamos a importância de higienizar estes materiais, também, antes do
uso.

- Talheres, copos e xícaras devem ser, preferencialmente, de uso pessoal.

A máscara deverá ser recolocada tão logo a refeição seja concluída.

7. Hidratação ( consumo de água):



O consumo deve ser individual e em ambiente aberto, faça uso de utensílio
(garrafinha) individual. Após a ingestão da água, imediatamente, coloque a máscara.

8. Entrega dos lanches para os estudantes:
Os estudantes deverão receber os lanches na sua sala. Recebe na sala de aula e
consome em espaços abertos.

9. Procedimentos em casos suspeitos, confirmados e seus contactantes na
comunidade interna do IFRS - Campus Alvorada

Orienta-se que servidores e estudantes apresentando sintomas não compareça ao
Campus. Ainda, ao ter contato com pessoas que apresentem síndrome gripal e/ou
suspeita ou resultados positivos para a Covid-19  não se desloque para o Campus.

Nesses casos, solicita-se que seja informado à instituição:

- Estudantes: comite.covid19@alvorada.ifrs.edu.br
- Servidores e terceirizados: comite.covid19@alvorada.ifrs.edu.

Caso algum estudante manifeste sintomas dentro das dependências do Campus,
encaminhar para o auditório. Caso este esteja ocupado, encaminhar para a
biblioteca.

Comunicar o Departamento de Ensino para realização dos devidos procedimentos.

10. Visitantes
Será realizado o check- in dos que estiverem visitando o Campus.

11. Atendimentos, estudos orientados e projetos
Para diminuir a circulação de pessoas no Campus, indicamos que os atendimentos,
estudos orientados, orientações de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão
ocorram, prioritariamente, na forma remota.

12. Laboratório
A utilização dos laboratórios do Campus deve seguir as mesmas normas e
recomendações gerais para evitar a transmissão do Coronavírus.
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13. Notícias
Cuidado ao compartilhar notícias sobre os mais diferentes temas, inclusive sobre a

Covid-19. Evite a propagação de fake news.

Se tiver alguma dúvida, faça contato com profissional de saúde ou converse

conosco: comite.covid19@alvorada.ifrs.edu.br

Lembre-se que todos nós somos responsáveis por cumprir e fazer cumprir as
normas e os protocolos para evitar a disseminação do Coronavírus.
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