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1 INTRODUÇÃO 

O presente protocolo tem recomendações e melhores práticas com base técnico científica, 

e constitui-se obrigatório no LabGEO (EECA – UFG). As recomendações foram adaptadas 

de SESI (2020) para a realidade do LabGEO de acordo com o porte e as atividades 

desenvolvidas. Este protocolo se soma ao regimento interno do LabGEO e poderá ser 

atualizado de acordo com o cenário do coronavírus e da COVID-19. 

 

2 OBJETIVO 

Orientar e implementar o plano de retorno às atividades de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) no LabGEO de forma gradual e segura no contexto da COVID-19 e alinhados aos 

critérios de efetividade científicos e às definições das autoridades públicas. Entende-se com 

atividades de P&D pesquisas já contratadas ou em andamento. Não estão incluídas 

pesquisas individuais de TCC, IC, Mestrado ou Doutorado.  

 

3 CRITÉRIO  

Segundo o Ministério da Saúde: 

Distanciamento social seletivo - DSS: 

 Locais com menos da metade da capacidade do sistema de saúde ocupada; 

 Isolamento de grupos de risco, casos confirmados e suspeitos; 

 Medidas de higienização, distanciamento social, uso de máscaras e etiqueta 

respiratória para toda a população. 

Distanciamento social ampliado - DSA: 

 Locais com mais da metade da capacidade do sistema de saúde ocupada; 

 Isolamento ampliado, com liberação apenas para serviços essenciais. 

 

Caso o município se enquadre no critério DSS o LabGEO seguirá o presente 

protocolo para retomar suas atividades de Pesquisa e Extensão. Caso o município 

se enquadre no critério DSA não será autorizada a volta de qualquer atividade no 

LabGEO. 
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OBS. Consultar periodicamente e em órgãos competentes (secretaria de saúde do estado, 

ministério de saúde, etc.) a situação de ocupação dos leitos no estado. Como sugestão 

tem-se a Plataforma COVIDGOIÁS UFG (2020), no site: https://covidgoias.ufg.br/#/map.  

 

4. NO AMBIENTE DE LABORATÓRIO 

São apresentadas as adequações no laboratório com relação a Desinfecção e Limpeza de 

ambientes e Sinalização. 

 

4.1 Desinfecção, Limpeza e Ventilação: 

 Desinfecção e Limpeza de Ambientes de Trabalho de duas em duas horas de locais 

coletivos mais expostos ao toque das mãos como: maçanetas, interruptores de luz, 

braços de cadeiras, telefones, bancadas, etc. Esborrifar com água sanitária diluída 

em água esses locais (25 ml de água sanitária para um 1 litro de água); 

 Desinfecção e Limpeza de calçados no acesso às instalações no local de entrada. 

Inserir pano úmido com água sanitária diluída em água (50 ml de água sanitária para 

um 1 litro de água); 

 Estações de lavagem com a disponibilização de água e sabão ou álcool em gel para 

as mãos. Principalmente na entrada do laboratório. Colocar orientações sobre a 

utilização (item 11); 

 Manter ambientes bem ventilados com portas e janelas abertas em tempo integral e 

não utilizar ar condicionado (mesmo com uso e limpeza de filtro biológico). 

 

4.2 Sinalização, Layout de Ambiente de Trabalho 

 O layout adotado permite distância mínima de 2 metros entre usuários, através de 

marcações ou barreiras físicas entre eles (item 6); 

 Todos os objetos de uso pessoal têm que ser identificados (caneta, copo, toalha, 

prancheta, etc.); 

 Suprimir ou reduzir a utilização de objetos comuns como maçanetas, interruptores 

de luz, janelas e qualquer superfície física de contato com as mãos; 

 Cada ambiente tem indicativo de número máximo de usuários permitido (item 6). 

 

https://covidgoias.ufg.br/#/map
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5 PROTOCOLO DE ENTRADA NO LABORATÓRIO 

 Triagem na entrada no laboratório realizada pelos técnicos. A triagem consiste na 

checagem do agendamento do usuário no site, medição da temperatura (Figura 1) e 

rápida entrevista para identificação de possíveis sintomas da COVID-19. O usuário 

sem agendamento no site não terá acesso ao laboratório. Usuário com temperatura 

acima de 37,8° ou com sintomas de COVID-19, não será autorizado a entrar no 

laboratório e será aconselhado a procurar atendimento médico; 

 Realizar a limpeza da sola do sapato na entrada do Laboratório (pano úmido com 

água sanitária diluída) e higienização das mãos com álcool em gel; 

 Todos, sem exceção (técnicos, professores, usuários e demais), devem estar 

protegidos com máscara de pano (item 11) e mantendo sempre o distanciamento 

mínimo de 2 m.  

 

Figura 1 Triagem, medida da temperatura 

 

 

6 PROTOCOLO DE LAYOUT DO POSTO DE TRABALHO 

 Será proibida a entrada e saída concomitante de uma mesma sala; 

 Posto de Trabalho tipo Paralelo seguirá a distribuição da Figura 2 (assegurar 

alternância do posto de trabalho entre os turnos). 
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Figura 2. Posto de trabalho tipo Paralelo 

 

 Posto de Trabalho tipo Linear seguirá a distribuição da Figura 3 (assegurar 

alternância do posto de trabalho entre os turnos). 

 

Figura 3. Posto de trabalho tipo Linear 

 

 

 Como resultado do layout dos postos de trabalho adotado e considerando a 

presença de dois técnicos no laboratório de Geotecnia (LabGEO), a quantidade 

MÁXIMA de usuários por sala e por PERÍODO será: 

o Sala de Preparação de amostras:  até 1 usuário 

o Sala de Compactação:    até 2 usuários 

o Laboratório de Solos:    até 2 usuários 

o Laboratório de Asfalto:    até 2 usuários 

o Laboratório de Solos Não Saturados:  até 2 usuários 
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 No agendamento pelo site deve-se conferir a quantidade máxima de usuários por 

sala antes da solicitação de atividades. 

 

7 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 Usuários com condições de risco devem ser mantidos em teletrabalho e não terão 

acesso ao laboratório 

 São consideradas condições de risco: 

o ≥ 60 anos 

o Cardiopatias, Pneumopatias 

o Doenças renais, Diabetes  

o Gestação de risco 

 O agendamento de atividades pelo site (48 horas antes) será permitido apenas para 

projetos de P&D contratados ou em andamento e com anuência previa, por e-mail, 

do orientador/coordenador. 

 

8 PROTOCOLO DE INFORMAÇÕES  

 Quando identificados sintomas da COVID-19 ficar em casa; 

 Uso de máscaras obrigatório seguindo as orientações afixadas na entrada do 

laboratório. (item 11); 

 Higienização das mãos com frequência seguindo as orientações do uso de álcool 

em gel e do uso de água e sabão, afixadas nos pontos de lavagem. Recomenda-se 

fortemente o uso de tolha pessoal. (item 11); 

 Não compartilhe objetos de uso pessoal com outras pessoas como: canetas, copos, 

toalhas, etc. 

 Evitar o uso de objetos/recursos coletivos como: interruptores de luz, portas, 

impressoras, etc. Quando inevitável higienizar as mãos antes e depois do uso; 

 Limpeza das ferramentas de trabalho antes e depois do uso. 

 

9 PROTOCOLO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO 

 Se Maior de 60 anos, cardiopatias, diabetes, doenças respiratórias (asma ou 

bronquite, por exemplo); 
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o Trabalho em Home Office (teletrabalho). 

 Fora do grupo de risco. 

o Agendar previamente suas atividades no Laboratório pelo site (48 h antes); 

o Utilização da máscara durante locomoção ao laboratório; 

o Ao chegar, passagem pela triagem e higienização dos calçados e mãos antes 

de entrar no laboratório; 

o Higienização dos materiais/equipamentos utilizados no laboratório; 

o Utilização da sua máscara no laboratório; 

o Utilização da máscara no retorno à sua casa. 

 

10 PROTOCOLO DE USO ADEQUADO DE MÁSCARAS 

 Usar durante toda as atividades no laboratório. Evite tocar na máscara durante o 

uso; 

 Trocar a cada 2h ou quando úmida; 

 Lavar as mãos antes e depois de colocar e retirar a máscara; 

 Nariz e boca sempre cobertos, com máscara bem ajustada ao rosto; 

 Retirar pelo elástico da orelha. Evite tocar na parte da frente; 

 Guardar máscara usada em saco fechado até chegar em casa; 

 Lavar com água e sabão, secar naturalmente, passar a ferro. 

 

11 CARTAZES SESI DE PREVENÇÃO A COVID – 19 
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