
Goiânia, 25 de novembro de 2022

À Comunidade do ICB

Como é de conhecimento, Goiás enfrenta um momento de considerável aumento no número de casos
de Covid-19.

Nesse sentido, estamos enviando este e-mail para relembrar algumas informações e procedimentos de
segurança e notificação a serem adotados por estudantes e servidores do ICB, os quais estão de
acordo com a NOTA TÉCNICA Nº 05/2022/PROGRAD, que pode ser acessada no processo SEI
23070.062785/2022-08.

1) Manter o esquema vacinal atualizado, com todas as doses de reforço indicadas para o seu grupo
etário ou de risco.
2) Recomendar o uso de máscaras, preferencialmente PFF2/N95/KN95, especialmente em
ambientes fechados como salas de aulas e laboratório.
3) Reforçar a higienização constante das mãos com água e sabão e/ou álcool 70%.
4) Manter, sempre que possível, a ventilação natural das salas (portas e janelas abertas).
5) Servidor docente e técnico administrativo sintomático e/ou confirmado, buscar atendimento
médico para avaliar a possibilidade de se afastar das atividades laborais presenciais, conforme
julgamento clínico.
6) Estudante sintomático e/ou confirmado, permanecer em casa, adotando os seguintes
procedimentos:
a) preencher o Formulário de Caso Suspeito/Confirmado, utilizando login por email institucional
(https://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG).
b) salvar em PDF a cópia da notificação de preenchimento do formulário que será enviada
automaticamente para o email cadastrado.
c) estudante de graduação, encaminhar o pdf para a coordenação de curso, que deverá enviar aos
professores das disciplinas nas quais o estudante estiver matriculado.
d) estudante de pós-graduação ou pós-doutorando, encaminhar para o respectivo coordenador do
programa stricto sensu ou curso lato sensu, e para os professores das disciplinas que estiver cursando.

IMPORTANTE

● A demanda da equipe de triagem está bastante ampliada, podendo o atendimento demorar mais
que o desejado. Desse modo, a orientação é para que estudantes com suspeita de Covid-19 procurem
o serviço de testagem mais próximo, ainda que não recebam contato da triagem.
● Durante o período de afastamento, as ausências de estudantes ficarão justificadas e deverão ser
concedidas segundas chamadas para eventuais avaliações.
● A Sala de Vacinas FEN funciona diariamente das 8h às 13h.
● O LMDK do IPTSP realiza testagem diariamente das 10h30min às 12h.
● O LACES do ICB realiza testagem diariamente das 13h30min às 16h.

Atenciosamente,

Comissão de Planejamento do Retorno Presencial - CPRP/ICB
Comissão de Monitoramento de Casos - CMC/ICB

https://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG

