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Principais pontos 
levantados pelo 
Protocolo de 
Biossegurança da 
UFG



Casos suspeitos de COVID-19 (2021)

O protocolo considera três situações nas quais servidores podem 
ser afastados:

1 - Confirmados – resultado de exame laboratorial positivo ou 
apresenta sintomas e tenha histórico de contato com caso 
confirmado laboratorialmente;

2 – Suspeitos – apresenta sintomas;

3 – Contactante – contato com pessoa que testou reagente/positivo 
para COVID-19 por meio de exame laboratorial independente da 
apresentação de sintomas 
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IMPORTANTE!

O GT Saúde da UFG realiza o monitoramento dos casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19 na comunidade escolar e acadêmica, pela 
Equipe de Triagem, Testagem e Telemonitoramento da UFG, formada 
por voluntários das unidades acadêmicas da área de saúde.

Os casos devem ser notificados pelo(a) servidor(a) ou discente, 
utilizando o e-mail institucional, por meio do link: 

https://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG

https://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG


OBSERVAÇÃO

Realizar o exame laboratorial para COVID-19 é um exercício de 
empatia. A vacinação protege o organismo contra casos graves da 
doença e, por isso, os sintomas podem ser leves (ou inexistentes) 
ao ponto da doença ser confundida com uma gripe ou até mesmo 
uma alergia. Fazer o exame é cuidar e garantir que colegas de 
trabalho não sejam expostos ao coronavírus.

Ainda que o resultado do exame laboratorial tenha sido negativo, 
caso exista proximidade (coabitação) ou contato com uma pessoa 
contaminada, o (a) servidor(a) ou discente deve ser afastado. O 
item 19 do Protocolo Geral de Biossegurança da UFG, classifica 
essa situação enquanto caso suspeito.

LEMBRE-SE

O portador é o principal responsável pela transmissão do vírus.



Máscaras (2021, p.14-17)

12.2. Determinar o uso de máscara em qualquer ambiente de 

trabalho seja a máscara cirúrgica de três camadas (substituindo 

quando estiver úmida ou suja - em média a cada 4 horas) ou a 

máscara N95/PFF2 que deve ser substituída entre 5 a 7 dias ou 

antes, caso esteja desgastada;

13.1. Nos locais de maior potencial de concentração do vírus 

devem ser utilizadas, pelos profissionais, máscaras N95/PFF2; 

13.2. Nos demais locais e ambientes deve-se utilizar a máscara 

cirúrgica;
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Máscaras (2021, p.17)

13.3. A máscara cirúrgica serve como barreira física ao vírus, 

portanto deve ser constituída de material Tecido-Não-Tecido 

(TNT) e possuir no mínimo uma camada interna e uma camada 

externa e obrigatoriamente um elemento filtrante devendo cobrir 

adequadamente a boca e o nariz do usuário; 

13.4. A máscara pode ser usada até ficar úmida, após esse tempo é 

preciso trocar, portanto é necessário portar no mínimo duas máscaras;
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Máscaras (2021, p.17)

13.6. Não realize limpeza da máscara cirúrgica ou N95/PFF2 já 

utilizada com nenhum produto, pois perdem sua capacidade de 

filtração; 

13.7. A máscara é individual e jamais deve ser compartilhada, nem 

mesmo com familiares; 

13.8. Mesmo com máscara, manter a etiqueta respiratória: cobrir a 

boca com o antebraço ou usar lenço descartável ao tossir ou espirrar. 

Descartar o lenço em uma lixeira fechada imediatamente após o uso e 

lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel a 70%; 
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Máscaras (2021, p.17-18)

13.9. Deve-se tomar cuidado ao retirar e colocar no lixo as máscaras 

descartáveis. Ao retirar a máscara do rosto, segure apenas pelo 

elástico e lave as mãos antes e depois. Não encoste na parte frontal 

da máscara. Coloque-a dentro de uma sacola ou saco plástico, amarre 

e jogue no lixo orgânico. Após o descarte, higienize as mãos com água 

e sabão ou álcool gel 70%; 

13.10. Use a máscara ao sair de casa e em todo momento que estiver 

no perímetro da UFG; 

13.11. Ao chegar em casa lave as mãos com água e sabão, secando 

bem antes de retirar a máscara; 
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Máscaras (2021, p.18)

13.12. Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, 

evitando tocar na parte da frente; 

13.13. Mesmo usando máscara respeite o distanciamento mínimo 

exigido; 

13.14. Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou 

umidade;

13.15. Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de 

deterioração ou funcionalidade comprometida
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Ambientes (2021, p.13-19)

• Determinar o uso de máscara em qualquer ambiente;
• Os discentes devem entrar separadamente, mantendo o 

distanciamento social de 1,0m (um metro);
• Respeitar o número máximo de pessoas estabelecido para uso das 

salas;
• Limpar os locais de trabalho (mesa, mouse, teclado), antes e 

depois do uso, com álcool 70%; 
• Manter os ambientes arejados, portas e janelas sempre abertas;
• Ao circular por escadas e corredores e demais áreas comuns 

manter o distanciamento mínimo de 1m;
• Mesas e cadeiras devem obedecer ao distanciamento mínimo de 1 

metro;
• Distanciar mesas e cadeiras a 90cm das janelas para manter 

circulação de ar;
• Não aglomerar no âmbito de toda a UFG.
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Cuidados pessoais (2021, p.13-19)

• Não compartilhar objetos e alimentos;
• Não cumprimentar pessoas com aperto de mãos, abraços ou 

beijos;
• Evite tocar os olhos, nariz e boca;
• Evite o toque com as mãos em botões de elevador, maçaneta, 

corrimão; 
• Higienize as mãos com frequência (água e sabão ou álcool);
• Higienize sua mesa de trabalho, computador, mouse, antes e 

depois do uso; 
• Higienize suas mãos antes e depois de entrar em qualquer 

ambiente; 
• Em caso de cabelos longos, mantê-los presos;
• Utilizar o bebedouro para encher garrafas ou copos individuais, 

higienizar as mãos antes e depois do uso;
• Caso tenha que se alimentar, dê preferência a locais abertos
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Comprovante de vacinação para Covid-19
A Portaria Normativa N° 659 de 25 de Fevereiro de 2022, resolve:
“Art. 1° Estabelecer procedimentos de implementação e exigência 
do comprovante de vacinação para Covid-19, tanto da 
comunidade universitária (estudantes, técnico-administrativos, 
docentes e colaboradores) quanto do público externo (visitantes), 
nas atividades presenciais na UFG”.

Para comprovação da vacinação deve ser preenchido o formulário 
que está disponível no site https://retomada.ufg.br/, na aba: 
“COMPROVANTE DE VACINAÇÃO”

PORTARIA NORMATIVA N° 659 DE 25/02/2022

https://retomada.ufg.br/


Nós estamos com saudades das relações presenciais e a vontade de 
confraternizar com nossos colegas é gigante!

Porém, mesmo que grande parte da população esteja vacinada, a 
COVID-19 ainda causa vítimas fatais. Ainda que não sejamos do grupo 
de risco, nós convivemos com idosos, pessoas com comorbidades ou 
que, por algum motivo, não puderam se vacinar.

Por isso, é nossa obrigação manter todos os cuidados pois, nós 
também somos responsáveis pela saúde do(s) próximo(s).

LEMBRE-SE
Cuidar de você é também proteger a vida dos outros.



BOM RETORNO ! 
Comissão do Retorno Presencial da FAV.

Apresentação realizada por Arq. Lívia Maria Moreira
com revisão de Renato Cirino

Fev/2022


