
 

NORMAS PARA USO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA/UFG 

 
 

O Responsável pela utilização do Auditório da EVZ deverá: 
 
 

1. Trazer produtos de limpeza que serão utilizados no evento, que deverá deixar o local reabastecido (toalha 
de papel, papel higiênico, sabonete líquido, álcool em gel, galão de água); 

2. Trazer os utensílios que serão utilizados em caso de café e lanches durante o evento; 

3. Responsabilizar-se pelo uso e conservação da estrutura física. 

4. Evento nos finais de semana deverá pagar a taxa de higienização (Valor R$ 150,00 por dia de evento 
direto com o colaborador); 

5. Evento nos finais de semana deverá pagar a taxa do serviço do técnico para operar a mesa de som (R$ 
150,00 por dia de evento direto com o colaborador); 

6. Responsabilizar-se pela cobrança do comprovante de vacinação para acesso ao espaço da EVZ. 

 
Deverá, ainda, estar ciente de orientar aos participantes quanto às seguintes regras de biossegurança que devem 
ser seguidas pelo público durante a utilização do auditório: 

 
 

1. Usar máscara de maneira adequada, cobrindo a boca e o nariz, em todo perímetro da UFG, (cirúrgica ou 
de três camadas – substituindo quando estiver úmida ou suja, em média a cada 4 horas, ou N95/PFF2 substituída  
de 5 a 7 dias, caso esteja desgastada); 

2. Manter distância mínima de 1,0 m ao interagir com outras pessoas; 

3. Não compartilhar objetos (celulares, copos, talheres, etc.); 

4. Não cumprimentar as pessoas com aperto de mãos, abraços, beijos ou outros tipos de contato físico; 

5. Manter a etiqueta respiratória, mesmo com máscara; ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com o 
antebraço ou lenço de papel, descartá-lo adequadamente e higienizar as mãos; 

6. Evitar tocar maçanetas e corrimãos; 

7. Higienizar as mãos com frequência (pelo menos a cada 2 horas), primordialmente, com água e sabão (por 
no mínimo 20 segundos), caso não seja possível, higienizar com álcool 70%; 

8. Manusear alimentos nas áreas exclusivas para isto e obedecer às indicações do local; 

9. Ao retirar a máscara para beber, comer ou escovar os dentes, segurá-la pelo elástico e higienizar as mãos 
antes e depois, não permanecendo por tempo maior que o necessário sem máscara; 

10. Informar a direção da EVZ caso alguém apresente algum dos sintomas característicos da infecção por 
SARS-CoV-2 ou seja diagnosticado com a Covid-19. 


