PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO
DA COLAÇÃO DE GRAU
SIMBÓLICA
A ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Apec 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 orientações, devendo ser
estritamente atendidos todos os itens mencionados neste protocolo
pelos responsáveis das comissões de formatura dos cursos
concluintes, como forma de prevenir possíveis contágios durante o
momento simbólico para a diplomação.
1- Deverá ser realizada em ambiente amplo e aberto a fim
de manter o distanciamento interpessoal.
2- Manter medidas de distanciamento interpessoal de 1,5
metro entre os formandos.
3- Realizar demarcações de piso com distanciamento
seguro de 1,5 metro para organização das cadeiras.
4- A limpeza e desinfecção manual e mecanizada molhada
e úmida das cadeiras, mesas, púlpito etc... deverão
acontecer previamente à realização da colação de grau,
com solução desinfetante bactericida (quaternário de
amônio e polihexametileno biguanida) e álcool 70%.
5- A limpeza e desinfecção manual e mecanizada molhada
dos sanitários, corrimões, maçanetas, deverão acontecer
previamente à realização da colação e os espaços
permanecerão inutilizados até o horário do evento.
6- Realizar aferição de temperatura corporal de todos os
formandos, através do uso de termômetros digitais
infravermelho (sem contato). Será considerado febre valor
maior ou igual a 37,7 graus Celsius.
Obs: Caso o formando apresente temperatura superior
ou igual ao valor acima citado, não poderá participar da
solenidade e será orientado a procurar o serviço de saúde
municipal.
7- Os formandos deverão utilizar máscaras de tecido ou TNT
durante a colação de grau.

8- Deverão ser fornecidas aos formandos
descartáveis de água no início da colação.
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9- Disponibilizar álcool gel 70% através de dispenser e
totem com acionamento dos pés, evitando contato com
as mãos.
10- Disponibilizar tapete sanitizante com solução
bactericida para que todos os formandos possam higienizar
os calçados.
IMPORTANTE: Esse tapete deverá ser umidificado
constantemente com o produto, pela equipe da limpeza.
Os formandos deverão friccionar os calçados no tapete
úmido para a desinfecção e novamente friccionar em
outro tapete seco que estará posicionado em seguida.
11- Evitar contatos mais próximos como abraços, beijos e
apertos de mãos.
12- É estritamente proibido o compartilhamento de objetos
pessoais não higienizados.
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