
   
Universidade Federal de Jataí 

Comitê Interno Covid-19 da UFJ 

 

 

SOLICITANTE: Cinthia Pacheco 

                              Secretária Executiva do Curso de Medicina 

 

SOLICITAÇÃO: Parecer referente a convocação dos candidatos a Preceptores do 

Internato do Curso de Medicina para assinatura do termo de compromisso. 

 

Prezada Senhora,  

 

Em resposta a solicitação, seguem as orientações/recomendações deste Comitê, sobre 

condutas a serem adotadas para a segurança do quadro de funcionários e preceptores que estarão 

realizando a assinatura do termo de compromisso. 

 

1. A Universidade Federal de Jataí já está aferindo a temperatura dos servidores / 

colaboradores com medidor térmico UV, tão logo chegarem na entrada do Campus 

da UFJ. Aqueles que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,8 C serão 

orientados a procurar serviço de saúde para orientação; 

2. Deverá ser selecionada uma sala ampla, mantendo a ventilação do ambiente com 

portas e janelas abertas, onde será realizada a assinatura do termo, mantendo uma 

distância mínima de 1,5 metros entre o preceptor e o servidor. Se possível, realizar 

agendamento para que os preceptores compareçam um de cada vez; 

3. Garantir a segurança de todos os servidores/preceptores envolvidos, devendo ser 

assegurada a existência de equipamento de proteção individual: máscaras durante 

todo o período da atividade a ser executada (de tecido com tripla camada ou 

cirúrgicas) e possuir máscaras reserva para troca a cada duas horas de uso ou quando 

apresentar sujidade ou perceber excesso de umidade; 

4. Orientar que ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e boca com lenço ou com o braço, e 

não com as mãos; 

5. Orientar para evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas (ao tocar, lave 

sempre as mãos como já indicado); 



6. Ofertar produtos para higienização das mãos (sabonete líquido adequado ou álcool a 

70%); 

7. Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%; 

8. Não compartilhar objetos de uso pessoal durante o período de trabalho; 

9. Realizar desinfecção (fricção com solução alcoólica) de canetas caso as mesmas 

sejam compartilhadas entre servidores/preceptores; 

10.  Informar a equipe de serviços gerais para a realização da limpeza seguida de 

desinfecção, com solução alcoólica, de mesas e cadeiras, que serão utilizadas antes 

do início das atividades e após o término da mesma; 

11.  Ao entrar no prédio, cada servidor/preceptor, deverá evitar circulação desnecessária, 

bem como compartilhamento de objetos; 

12. Recomenda-se não compartilhar produtos de degustação para evitar riscos de 

contaminação cruzada; 

13. Em caso de sintomas sugestivos do COVID- 19, afastamento do funcionário e 

encaminhamento para o serviço de referência do município, e afastamento dos 

contatos. 

 

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e reiteramos a 

importância de que as medidas aqui sugeridas sejam colocadas em prática como forma de se 

garantir a segurança de todos. 

Atenciosamente, 

Jataí, 15 de outubro de 2020. 
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