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PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA- 

AMBIENTE DE TRABALHO  UFJ 

 

O Protocolo de Biossegurança possui como objetivo a divulgação de medidas individuais e 

coletivas para o retorno seguro das atividades administrativas presenciais. No atual cenário de 

pandemia e a necessidade de retorno das aulas presenciais, é fundamental que os alunos, docentes e 

técnicos administrativos estejam engajados em adotar medidas que minimizem os riscos de 

contaminação do COVID-19 dentro e fora da Universidade. Este documento foi derivado do Plano 

de Retorno Gradual das Atividades Presencias no Âmbito da Universidade Federal de Jataí, para 

maiores informações, consulte.  

As medidas de Biossegurança estabelecidas para o ambiente de trabalho são:  

 

          MEDIDAS  GERAIS DE BIOSSEGURANÇA 

• Não cumprimentar pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos; 

• Evitar tocar os olhos, nariz e boca;  

• Em casos de cabelos longos mantê-los presos;  

• Não compartilhar materiais de papelaria (caneta, lápis, tesoura, borracha, régua e afins). 

• Dispor de álcool gel a 70% nas portas de entrada das salas;  

• Priorizar o atendimento a online (e-mail, SEI, whatsapp) para o público externo e, na sua 

impossibilidade, agendá-los. 

• Organizar a rotina de limpeza e higienização do ambiente e dos equipamentos de trabalho de 

cada estação/local de trabalho. 

• Designar horários específicos de atendimento ao público e, se possível, sob a forma de 

agendamento de horários para evitar aglomeração. 

• Os usuários e funcionários devem fazer a adoção de etiqueta respiratória: 

• Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel 
(descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos com água e sabonete 
líquido ou preparação alcoólica a 70%,, secar as mãos com toalha de papel descartável); 

• É de responsabilidade do usuário (servidores, discentes e prestadores de serviço) realizar, ao 

início da sua jornada laboral, a higienização de sua bancada de trabalho, terminal de vídeo, 

teclado, mouse, telefone, aparelho celular e demais equipamentos utilizados com frequência 

ao longo do período. Essa higienização deve ser feita com álcool/mistura saneante (normas 

ANVISA) e papel descartável; 



• Realizar a higienização e desinfecção dos locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre 

turnos ou sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho 

de outro; 

• Se os docentes, discentes e trabalhadores terceirizados apresentarem quaisquer sintomas 

gripais, não iniciarão atividades presenciais e procurar assistência médica. Sintomas da 

COVID-19: febre (temperatura > 37,8º) ou calafrios; dor de garganta; dor de cabeça; coriza; 

tosse; fadiga; perda ou diminuição de paladar ou de olfato; dor muscular; náusea ou vômito; 

falta de ar ou dificuldade de respirar; congestão nasal; diarreia. 

• Qualquer pessoa que apresente sintomas, mesmo que leves, deve informar à chefia imediata; 

  

USO DE MÁSCARAS 

• O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório durante todo o tempo de permanência na 

instituição. 

• Antes de colocar e após tirar a máscara é necessário higienizar as mãos com água e sabonete 

líquido ou preparação alcoólica a 70% 

• Sempre que tocar inadvertidamente na frente da máscara, enquanto a estiver usando, é 

necessário realizar a higienização das mãos para evitar contaminação 

• A colocação ou retirada das máscaras, devem ser realizadas segurando pelos tirantes, evitando 

tocar a face interna e com a higienização das mãos antes e após a retirada. 

 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

• Devem ser adotadas medidas preventivas, quanto à higienização das mãos conforme o 

ANEXO 1 e 2; 

• Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%, sempre que 

tocar em objetos ou superfícies que possam estar contaminadas; 

• As mãos devem ser higienizadas, ao chegar e ao deixar as dependências da universidade e 

sempre que houver deslocamento entre diferentes recintos. A mesma recomendação é válida 

após tossir, espirrar ou tocar objetos, antes das refeições, após ir ao banheiro e sempre que 

necessário; 

• Todas as pessoas devem higienizar as mãos com álcool em gel 70% ao acessarem e ao saírem 

dos locais (salas, laboratórios, elevadores e demais espaços); 

 

 



DISTANCIAMENTO 

• Deverão ser respeitadas as recomendações quanto ao distanciamento entre pessoas em 

ambientes internos e externos, bem como situações de aglomeração de pessoas; 

• Ao circular nos corredores e demais áreas comuns respeitar o distanciamento mínimo 

obrigatório entre pessoas; 

• Orientar a não movimentação das mesas e cadeiras para assegurar o distanciamento 

recomendado. A capacidade máxima de pessoas deverá estar indicada nas portas de entrada;  

• Afixar na porta de entrada a capacidade máxima de indivíduos;  

• Manter o distanciamento conforme sinalizado no piso.  

 

VENTILAÇÃO 

• Todos os ambientes fechados da universidade (sala de aula, laboratórios, espaços 

administrativos) deverão usar ventilação natural (manter portas e janelas abertas). Nos casos 

da utilização de climatizadores e ventiladores nesses ambientes, as portas e janelas deverão 

permanecer abertas permitindo a circulação de ar;  

• Desenvolver atividades nos setores de trabalho com o maior número de janelas e portas  

abertas, a fim de favorecer as trocas de ar no ambiente. 

 

 

ALIMENTOS 

• O manuseio de alimentos deve ser realizado, exclusivamente, nas áreas da copa e cozinha, 

ficando vetada a alimentação no posto de trabalho e em áreas comuns; 

• Fica vetado o uso de bebedouros com jato inclinado, sendo permitida apenas a utilização do 

bebedouro para encher garrafas e/ou copos de uso individual; devendo ter o cuidado para não 

encostar a parte superior das garrafas e copos no dispenser de água do bebedouro. 

• Os bebedouros deverão ser higienizados com frequência com sanitizante adequado pela 

equipe de limpeza da instituição; 

• Levar garrafas e/ou copos para hidratação para uso individual 

 

 

 



 

           BANHEIROS 

• Respeitar o distanciamento de 1,5 metros. Nos banheiros que possuem apenas 01 (uma) cabine, 
quem estiver aguardando deverá fazê-lo na marcação que será afixada no chão. 

• Nos banheiros que possuem duas cabines, uma das cabines será desativada, quem estiver 
aguardando, deverá fazê-lo na marcação que será afixada no chão;  

• Nos banheiros que possuem três ou quatro cabines, a(s) cabine (s) no meio será (ão) desativada 
(s) e quem estiver aguardando deverá fazê-lo na marcação que será afixada no chão, 
preservando-se o distanciamento de 1,5 metros da porta. 

• Cumprir, no que se aplicar, as demais recomendações dispostas neste protocolo;  
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ANEXO 1 

 

 

 



ANEXO 2 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 


