PROTOCOLO DE USO
DAS ÁREAS COMUNS
DA UNIVERSIDADE
A Associação Prudentina de Educação e Cultura(Apec),
mantenedora da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste),
em atendimento às determinações do Sesmt (Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho), apresenta o plano de ação com políticas e
procedimentos de orientação aos alunos dos campi de
Presidente Prudente, Jaú e Guarujá, que utilizam áreas
comuns da instituição como forma de prevenir possíveis
contágios da Covid-19.
Segundo o Protocolo de Biossegurança para retorno das
atividades nas Instituições Federais de Ensino, publicado pelo
Ministério da Educação (MEC) em julho de 2020, que trata de
diretrizes de distanciamento social coletivo em ambientes
acadêmicos, além de medidas de prevenção ao novo
coronavírus.
Segundo a Nota Técnica pública CSIPS/GGTES/ANVISA nº
01/2020, de 08 de abril de 2020, que em seu item número 04,
pág. 4 diz: “O vírus é transmitido pelo contato próximo com
pessoas infectadas (como toque ou aperto de mão) ou por
meio de tosse, espirro, catarro e gotículas de saliva de pessoas
infectadas. O vírus também pode ser transmitido ao tocar
objetos ou superfícies contaminadas, seguido do toque à
boca, nariz ou olhos”.
Entende-se por áreas comuns todas as que compõem suas
instalações, cujo domínio é de uso coletivo, tais como: Ginásio
de Esportes, academia, bancos e mesas dos quiosques, salões
sociais, bibliotecas, refeitórios, salas de descanso, Restaurante
Universitário e Santuário Morada de Deus.

PROTOCOLO DE USO DAS
ÁREAS COMUNS DA
UNIVERSIDADE
▶ Todos devem adotar
medidas de
distanciamento
interpessoal de 1,5 metro.

▶ Todos deverão utilizar
máscaras de tecido ou
TNT nos ambientes
acadêmicos.

▶ Os bancos de concreto
das áreas de circulação
(calçadões) estão
sinalizados com um
círculo verde, indicando o
local permitido para
assento.
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▶ A limpeza e desinfecção
dos sanitários, corrimãos,
maçanetas, terminais de
atendimento, elevadores,
mesas e cadeiras do
refeitório, ocorrerão três
vezes por período.

▶ O restaurante
universitário deverá
permanecer fechado ao
púbico e continuar
fornecendo apenas
marmitas através do site
http://www.unoeste.br/ru
ou através do telefone
(18) 3229-3203 / 2159 com
pedidos das 9h às 10h.
(Obs: Aguardar liberação
de bares e restaurantes)

▶ Todos devem,
obrigatoriamente,
respeitar o
distanciamento e
também as demarcações
realizadas pela instituição,
evitando aglomerações e
contatos pessoais.
▶ As áreas comuns estão
devidamente
demarcadas e com sua
capacidade total
reduzida, de acordo com
o distanciamento
interpessoal seguro de 1,5
metro.
▶ Realizar o procedimento
de higienização das mãos,
com a utilização de água
e sabão em intervalos
regulares e, quando não
for possível, utilizar o
sanitizante para as mãos
(álcool 70%) disponível
nos corredores dos blocos
da instituição.
IMPORTANTE: O álcool
70% não deve substituir a
higienização regular das
mãos e deve ser utilizado
de maneira consciente
por todos.
▶ O Ginásio de Esportes e
academia deverão
permanecer fechados ao
púbico. (OBS: aguardar
liberação conforme as
fases do Plano SP).

RECOMENDAÇÕES
▶ Não compartilhar
objetos de uso pessoal,
copos, talheres, materiais
de escritórios, livros e
afins.
▶ Evitar contatos mais
próximos como abraços,
beijos e apertos de mãos.

▶ Evitar tocar a boca, o
nariz e o rosto com as
mãos.

