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SOLICITAÇÃO: Orientações para o funcionamento do Laboratório de Habilidades e 

Simulação em Saúde. 

 

Prezadas,  

 

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

condutas a serem adotadas para a segurança dos funcionários e alunos que frequentam o 

Laboratório de Habilidades e Simulação em Saúde:  

 

• Não permitir que pessoas com sintomas respiratórios frequentem o laboratório; 

• Realizar a aferição da temperatura, através de termômetro digital infravermelho, de 

todas as pessoas que forem utilizar o laboratório, restringindo a entrada daquelas que 

apresentarem febre; 

• Garantir que os usuários mantenham distanciamento seguro. Dessa forma, é 

necessário quantificar o número máximo de pessoas que podem frequentar, ao mesmo 

tempo, o laboratório; 

• Exigir que os usuários utilizem os equipamentos de proteção individual (EPIs): 

o Máscaras cirúrgicas; 

o Luvas de procedimento, já que há contato com superfícies e manequins; 

o Óculos ou protetor facial; 

o Jalecos; 

• Disponibilizar produtos para limpeza das mãos e desinfecção (sabonete líquido 

adequado e álcool a 70%); 

• Garantir a higienização adequada das superfícies e manequins; 

• Adiar o retorno às atividades presenciais do pessoal do grupo de risco; 



• Disponibilizar para os funcionários de serviços gerais botas de cano longo, avental de 

manga longa impermeável, luvas de borracha, máscaras, óculos e toca além de 

materiais e produtos adequados para a limpeza e desinfecção do ambiente; 

• Orientar a importância da utilização dos EPIs recomendados pelas organizações de 

saúde; 

• Realizar revezamento de turnos de trabalho entre os servidores; 

• Redistribuir o mobiliário e estações de trabalho de forma que haja distanciamento 

físico recomendado. 

 

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 os usuários do laboratório. 
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