
INFORMAÇÕES SOBRE SOLICITAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITAÇÕES AOS
SETORES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA UFG/PRPI/UFG – DURANTE A PANDEMIA
PELO COVID-19

As visitações serão autorizadas após, obrigatoriamente, o atendimento das recomendações da Organização Mundial
da     Saúde     (OMS), da     Universidade Federal de         Goiás (UFG)     e     das normativas indicadas         abaixo:  

A - NORMAS DE VISITAÇÃO À RESERVA BIOLÓGICA PROF. JOSÉ ÂNGELO RIZZO - SERRA
DOURADA-UFG/PRPI, DURANTE A PANDEMIA PELO COVID-19

As solicitações de visitações só serão aceitas por e-mail e deverão ser enviadas para o e-mail: 
he r s on b r en no      @ufg.br  , apresentando as informações abaixo:

1. A solicitação de visitação deverá ser enviada por e-mail com a realização de um agendamento prévio com 15 dias
úteis de antecedência e através da observação total das informações, regras para visitações, preenchimento e
envio do formulário  indicados no  site da Unidade de Conservação da UFG (https://www.uc.ufg.br/p/24006-
visitacao);

2. No momento da solicitação de autorização para realização da visita,  é mandatório verificar as informações
com relação a taxa de pagamento para visitações, mencionadas no formulário disponível no link acima
indicado;

3. Não será permitida visitações em grupos maiores de 5 pessoas, nas áreas abertas da Reserva . No caso, de
visita de grupos escolares, aulas práticas e outros tipos de grupos, o número de pessoas deve ser restringido a no
máximo 10 pessoas (exceto em casos extra ordinários e autorizados pela administração da UC/PRPI/UFG) e com
apresentação da justificativa da necessidade do número do grupo indicado.

4. No momento da visita, apenas uma     pessoa     deverá     assinar     o     livro     de     visitantes   que será encaminhado pelo
vigilante de serviço,  mantendo distanciamento de 2 metros dos visitantes  (o livro será deixado em um local
indicado pelo vigilante que estará trabalhando e, após o vigilante se afastar em 2 m, o visitante poderá assinar o
livro e deixá-lo no local para que depois o vigilante o retirará);

5. Não será permitido o acesso às dependências da sede e nem dos demais espaços internos da Reserva Biológica
(exceto em casos extraordinários, de no máximo 4 pessoas e autorizados pela administração da UC/PRPI/UFG);

6. Será     negado     o         acesso         de         pessoas         gripadas,         com         febre,         tosse         e         sem         portar         equipamentos         de     proteção         individual  
(EPIs) como álcool gel e máscaras;

7. Para o acesso a Reserva Biológica,  cada         visitante         deverá         levar         IMPRESSO         e         ASSINADO         o         termo         de  
responsabilidade (em anexo) dos riscos de contaminação assumidos por cada visitante  com a realização da
visitação (os termos devem ser entregues pelo visitante que assinar o livro de visitantes, ou seja, deixados juntos
dentro do livro após a assinatura);

8. É necessário que cada visitante, leve sua própria garrafa de água ou kit de 1o. Socorros, para seu uso pessoal, a
fim de evitar ao máximo qualquer contato com o vigilante da Reserva;

9. Todos os funcionários e visitantes deverão seguir as  orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), da
Universidade     Federal     de     Goiás     (UFG)     para prevenção da COVID-19 e, também, nos avisos fixados nos espaços
da Reserva da UFG;

10. ATENÇÃO: durante a visitação é preciso cuidar para que todo o lixo produzido durante a visita seja recolhido
e não         pode         ser         deixado         nas         áreas         da         Reserva  ;

11. As autorizações serão concedidas após obrigatoriamente o atendimento das     normativas     acima     indicadas  .



ORIENTAÇÕES DA     OMS     PARA     PREVENÇÃO     DA COVID-19   

O que posso fazer para me proteger e evitar transmitir para outras pessoas?

A maioria das pessoas infectadas experimenta uma doença leve e se recupera, mas pode
ser mais grave para outras pessoas. Mantenha-se informado sobre os últimos
desenvolvimentos a respeito do COVID-19 e faça o seguinte para cuidar da sua saúde e
proteger a dos outros:

 Lave as mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool para matar vírus
que podem estar nas suas mãos.

 Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa  que
esteja tossindo ou espirrando. Quando alguém tosse ou espirra, pulveriza pequenas
gotas líquidas do nariz ou da boca, que podem conter vírus. Se você estiver muito
próximo, poderá inspirar as gotículas – inclusive do vírus da COVID-19 se a pessoa
que tossir tiver a doença.

 Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam muitas superfícies e podem ser
infectadas por vírus. Uma vez contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os
olhos, nariz ou boca. A partir daí, o vírus pode entrar no corpo da pessoa e deixá-la
doente.

 Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa higiene
respiratória. Isso significa cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ou
lenço quando tossir ou espirrar (em seguida, descarte o lenço usado imediatamente).
Gotículas espalham vírus. Ao seguir uma boa higiene respiratória, você protege as
pessoas ao seu redor contra vírus responsáveis por resfriado, gripe e COVID-19.

 FIQUE EM CASA SE NÃO SE SENTIR BEM. Se você tiver febre, tosse e dificuldade
em respirar, procure atendimento médico. Siga as instruções da sua autoridade
sanitária nacional ou local, porque elas sempre terão as informações mais atualizadas
sobre a situação em sua área.

 Pessoas doentes devem adiar ou evitar viajar para as áreas afetadas por
coronavírus. Áreas afetadas são países, áreas, províncias ou cidades onde há
transmissão contínua – não áreas com apenas casos importados.

 Os viajantes que retornam das áreas afetadas devem monitorar seus sintomas por
14 dias e seguir os protocolos nacionais dos países receptores; e se ocorrerem
sintomas, devem entrar em contato com um médico e informar sobre o histórico de
viagem e os sintomas.
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