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Executantes
Vigias e Vigilantes (contratado pela empresa Guardiã
Segurança  e  Vigilância  LTDA,  devidamente
uniformizados e identificados através de crachá)

Materiais
Equipamento de Proteção Individual (EPI) (máscara);
álcool  em  gel  70%;  termômetro  infravermelho  ou
outro que possa aferir a temperatura sem contato.

ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CATALÃO:

1. NA ENTRADA PRINCIPAL:

1.1. Identificar-se:  será necessário a identificação de todos, na entrada principal dos Campi I e II, ao
vigilante de plantão no dia e horário de acesso a UFCAT.

1º  Conferir  se  quem  pretende  adentrar  ao  espaço  físico  da  Universidade  está  utilizando  máscara
corretamente, isto é, cobrindo boca e nariz simultaneamente;

2º Solicitar que todos utilizem álcool em gel nas mãos, antes de adentrar; 

3º Aferir a temperatura corporal através de termômetro infravermelho ou qualquer termômetro que afira a
temperatura sem contato:

 Considerar febre temperaturas ≥ 37,8ºC;

 Caso seja identificado febre, direcionar o servidor, colaborador, estudante e membro da comunidade
para o Hospital de Campanha de Catalão (Av. Major Paulino, nº 769, Bairro: Nossa Senhora de
Fátima – Antigo Hospital Materno Infantil) (entregar impresso com endereço do Hospital e anotar
caso no livro de intercorrências);

 A  temperatura  corporal  deverá  ser  aferida  no  local  orientado  pelo  fabricante  do  equipamento
(termômetro), exemplo: testa, ouvido, pulso etc;

 Anotar no controle de fluxo nome completo, local que se destina e telefone para contato de todos
que adentrarem na Universidade.

4º Autorizar a entrada na Universidade, orientando manutenção do uso correto da máscara, distanciamento
físico  e  utilização  de  álcool  em gel,  sobretudo após  manusear  maçanetas  de  porta  e  corrimão.  Evitar
compartilhar objetos pessoais (por exemplo, caneta, copos, talheres, alimentos, etc.)

Importante:

 No momento  da  identificação  pessoal,  orienta-se  que  não  haja  aglomerações,  será  atendido  uma
pessoa por vez, e os demais que aguardam entrada, deverão manter distanciamento de pelo menos 1
metro (OMS, 2020);

 Deverá ser respeitada a taxa de ocupação máxima de 30 %, dos ambientes, conforme prevê o Manual
de Biossegurança, link para acesso:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/519/o/Manual_de_Bioseguran%C3%A7a-UFCAT_-_Vers
%C3%A3o_21-12.pdf?1608647350

 Desaconselha-se o uso de ar condicionado nos ambientes, orienta-se que as janelas e portas sejam

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/519/o/Manual_de_Bioseguran%C3%A7a-UFCAT_-_Vers%C3%A3o_21-12.pdf?1608647350
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/519/o/Manual_de_Bioseguran%C3%A7a-UFCAT_-_Vers%C3%A3o_21-12.pdf?1608647350


sempre que possível, mantidas abertas;

 Orienta-se que tragam garrafas com água para uso pessoal durante a permanência no espaço físico da
Universidade;

 Orienta-se que sejam seguidas todas as orientações sanitárias quanto ao uso da copa;

 Havendo manifestação de alguma sintomatologia (febre, mal estar) após adentrar na Universidade,
orienta-se comunicar ao vigilante e procurar atendimento médico;

 Orienta-se que seja respeitado o período instituído de afastamento em caso de confirmação/suspeita
para COVID-19 e não frequente a Universidade;
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