Manual Rápido para Acesso
Presencial no Campus Feliz

Campus

Antes de deslocar-se e no deslocamento para o campus:
Ÿ Certiﬁque-se de que o serviço que deseja acessar esteja com

atendimento presencial. Portanto, consulte antes de realizar o
deslocamento;
Ÿ Certiﬁque-se de que no dia que irá ao campus não esteja com
nenhum sintoma gripal. Caso esteja, deixe sua ida ao campus para
outro dia e procure atendimento médico;
Ÿ Se utilizar transporte coletivo, utilize sempre a máscara e tente
manter o distanciamento social. Procure manter janelas abertas
para proporcionar a circulação de ar;
Ÿ Traga consigo apenas o essencial para o uso dentro do campus,
como material escolar, uma garraﬁnha individual para consumo
de água e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual como jaleco,
óculos de segurança), além de outra máscara para possível
substituição;
Ao chegar ao campus:
Ÿ Sua temperatura será aferida na entrada do campus. Caso esteja

alterada você não poderá acessá-lo;
Ÿ Sua entrada e permanência no campus só será autorizada desde
que esteja usando máscara que cubra boca e nariz. Dê preferência
a máscaras com boa ﬁltragem de ar como as PFF2 (uso obrigatório
para o Laboratório de Química e Meio Ambiente) ou descartáveis
com tripla camada de proteção;
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Durante a permanência no campus:
Ÿ Sempre que possível, higienize suas mãos com água e sabão ou

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

álcool 70% que estará à disposição nas dependências do campus.
Procure sempre usar o álcool 70% antes e depois de entrar nas
salas, usar mesas, pegar algum material e/ou usar equipamentos;
Mantenha sempre um distanciamento de 1,5m com outras
pessoas;
Obedeça o teto de ocupação das salas;
Mantenha sempre as janelas e portas abertas para possibilitar a
ventilação;
Utilize sempre máscara que cubra boca e nariz. Caso seja
necessário descartar sua máscara e substituí-la, higienize suas
mãos e retire a máscara pelos elásticos. Descarte ela na lixeira de
resíduo perigoso ou rejeito. Higienize novamente as mãos e
segurando pelos elásticos use uma máscara nova.

