
ANEXO 1

MODELO DE TEXTO PARA CANAIS INSTITUCIONAIS E IMPRENSA PARA CASOS
DE SURTO DE COVID-19, EM QUE A COMISSÃO LOCAL JULGUE NECESSÁRIO O
AVISO

IFRS suspende atividades presenciais no Campus XX devido a casos de Covid-19

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)

lamenta informar o registro de pelo menos xx casos de Covid-19 entre membros da

comunidade acadêmica, no setor xxx ou na turma xxx do Campus xxx. A identificação

ocorreu no período xxxx, xxx (de que forma).

O IFRS imediatamente suspendeu as atividades presenciais de toda a unidade, até pelo

menos o dia xxxx, período no qual serão realizadas xxx (citar ações). A instituição está

mantendo uma comunicação ativa e frequente com servidores e estudantes da unidade,

bem como com seus familiares, a fim de prestar solidariedade, repassar orientações

sobre procedimentos de saúde e isolamento a serem seguidos e informar as medidas

administrativas e preventivas tomadas e planejadas.

Fala do gestor da Unidade “xxxxxxxx”

Transparência e protocolos de prevenção

As atividades presenciais nos 17 campi e na Reitoria do IFRS foram suspensas de xxx a

xx, buscando preservar a vida e a saúde da comunidade acadêmica. Durante esses

meses, servidores e estudantes envolveram-se em ações de auxílio ao enfrentamento da

Covid-19 em diversos municípios gaúchos (confira aqui). A instituição implantou

Comissões Locais para Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19 em todas as

unidades, as quais planejaram e implantaram uma série de protocolos de prevenção para

um retorno seguro, todos previstos no Plano de Contingência para Prevenção,

Monitoramento e Controle da Covid-19 do IFRS.

Entre as ações é possível citar a disponibilização de álcool em gel, ajustes na

infraestrutura física para permitir o distanciamento entre as pessoas, o incentivo à

lavagem das mãos e a obrigatoriedade do uso de máscaras. Campanhas educativas e

preventivas são realizadas com a comunidade acadêmica desde antes do retorno às
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atividades presenciais. A instituição vem promovendo também ações de diálogo para que

servidores e estudantes esclareçam dúvidas a respeito do tema e façam sugestões. Em

todas as unidades, é incentivado que pessoas com sintomas de síndrome gripal ou que

tenham tido contato com suspeitos ou confirmados de infecção por Covid-19 informem à

instituição e não compareçam à unidade, recebendo atividades de aula ou trabalho para

serem realizadas de forma remota.

Apesar dessas medidas de precaução, foram confirmados os casos, e a instituição

revisará e reforçará todos os procedimentos de prevenção a fim de minimizar ainda mais

os riscos de contágio dentro de suas unidades.
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