PROTOCOLO DE
CONVIVÊNCIA
COVID-19 AESA

PROTOCOLO DE CONVIVÊNCIA COVID -19 NA AESA

APRESENTAÇÃO
Este documento foi construído por diferentes mãos (Comitê Gestor COVID -19) com o
objetivo de atender às necessidades de retomar as atividades acadêmicas e administrativas
da Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde atendendo os protocolos vigentes do
Estado. Como estamos em uma pandemia é natural que avanços e recuos aconteçam e
deveremos lidar com isso com toda tranquilidade. O objetivo deste protocolo é esclarecer,
informar e facilitar esta retomada da melhor forma. Tentaremos rapidamente atualizar as
informações sempre que novos acontecimentos surgirem de forma objetiva e
transparente.

1. PROTEÇÃO/PREVENÇÃO
1.1 USO DE MÁSCARAS
1.1.1. Utilizar a máscara de forma obrigatória e contínua por todas as dependências do
estabelecimento de ensino, de acordo com as leis 13.976 e 14.019 do Governo Federal;
1.1.2. Devendo ser observadas as orientações específicas de acordo com o § 7º do Art. 3º
da 13.979/2020, ficam de fora “pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com
deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou quais outras deficiências que as
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção fácil, conforme declaração
médica, que poderá ser obtida por meio digital”. Crianças com menos de três anos de
idade também estão dispensadas do uso;
1.1.3. Acomodar as máscaras, quando não estiverem sendo utilizadas, em sacos plásticos
individuais, por exemplo, na hora das refeições;
1.1.4. O uso de máscaras deve ser exigido independentemente do status de vacinação.

1.2. VACINAÇÃO:
1.2.1. A vacinação é a principal estratégia de prevenção de saúde pública para acabar com
a pandemia de COVID-19. Pessoas totalmente vacinadas contra COVID-19 apresentam
baixo risco de infecção sintomática ou grave. Um crescente corpo de evidências sugere
que as pessoas que estão totalmente vacinadas contra COVID-19 têm menos
probabilidade de se infectar e desenvolver sintomas e têm risco substancialmente
reduzido de doença grave e morte por COVID-19 em comparação com pessoas não
vacinadas.
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1.2.2. Será necessário a apresentação do comprovante vacinal dos professores, alunos e
funcionários para que assim a AESA possa garantir maior segurança para aqueles que
aqui visitam ou trabalham.

1.3. ETIQUETA RESPIRATÓRIA:
1.3.1. Incentivar, implementar e fiscalizar o uso da etiqueta respiratória pelos estudantes,
trabalhadores da educação e colaboradores: ao tossir ou espirrar usar um lenço ou a parte
interna do braço na altura do cotovelo;

1.4. AMBIENTE – CIRCULAÇÃO DE AR:
1.4.1. Melhorar a ventilação natural é uma estratégia de prevenção COVID-19 importante
que pode reduzir o número de partículas de vírus no ar. Trazer ar fresco do exterior para
um edifício ajuda a evitar que as partículas de vírus se concentrem no interior.
1.4.2. Será privilegiada a ventilação natural em todos os ambientes da AESA mantendo
sempre que possível as portas e janelas abertas em todos os ambientes. Pode-se usar
ventiladores e aparelhos de ar condicionado. Na hipótese da utilização de aparelho de ar
condicionado, verificar-se-á a higienização periódica e a adequação de suas manutenções
preventivas e corretivas, limpando os filtros periodicamente;

1.5. HIGIENIZAÇÃO:
1.5.1. Manter constante higienização das mãos, evitando tocar a boca, o nariz e o rosto.
1.5.2. Disponibilizar, em área de fácil visualização, para uso dos estudantes, trabalhadores
da educação e colaboradores, local para lavagem frequente das mãos, provido de sabão,
toalhas de papel, além da disponibilização do álcool gel 70%, em pontos estratégicos de
fácil acesso e com segurança;
1.5.3. Incentivar a lavagem frequente das mãos por todos, principalmente ao tocar a boca,
o nariz e o rosto; e antes das refeições;
1.5.4. Disponibilizar álcool gel 70% para limpeza das mãos dos estudantes, trabalhadores
da educação, colaboradores e ao público em geral ao entrar e sair do Estabelecimento de
Ensino;

1.6. LIMPEZA DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES:
1.6.1. Os colaboradores devem higienizar regularmente os materiais de trabalhos, sempre
que houver a necessidade de compartilhamento por outro trabalhador da educação,
colaborador ou aluno.
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1.6.2. Não compartilhar materiais e utensílios de uso pessoal, equipamentos e ferramentas
de trabalho como canetas, telefone celular, trenas, espátulas, entre outros;
1.6.3. Reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, teclados,
maçanetas, botões etc.), pelo menos duas vezes ao dia;
1.6.4. Reforçar a higienização e desinfecção dos banheiros, instalações, áreas e
superfícies comuns, antes, durante e após o expediente. Realizar a limpeza de pontos
contaminantes de todas as áreas de contato, a fim de prevenir o contágio, cuidado com o
vaso sanitário, dispensers e lixeiras;
1.6.5. Higienizar grandes superfícies com os seguintes produtos: hipoclorito de sódio a
0.1% ou desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa, observando as medidas de
proteção, em particular o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) quando do
seu manuseio;

1.7. ALIMENTOS – CONSUMO DE ALIMENTOS:
1.7.1. Não é permitido o compartilhamento de alimentos e objetos de uso pessoal, como
copos, pratos e talheres;
1.7.2. Os alimentos só poderão ser consumidos na praça de alimentação.

1.8 USO DA BIBLIOTECA
1.8.1. Mesas para estudo com limite de até 02 (dois) estudantes;
1.8.2. Salas de estudo individual e em grupo permanecerão bloqueadas;
1.8.3. Não será permitido ministrar aulas no interior da biblioteca;
1.8.4. O controle de usuários no ambiente interno será de acordo com o total de assentos
disponibilizados nas mesas de estudo, não sendo permitido aglomerações ao redor das
mesas;
1.8.5. Os computadores da biblioteca só poderão ser acessados por uma única pessoa de
cada vez.

1.9 USO DOS DEMAIS AMBIENTES DA AESA
1.9.1. Manter uma distância mínima segura entre as pessoas de 1,5 metro;
1.9.2. Usar sinais, marcações no chão, fitas, barreiras e outros meios para manter 1,5
metro de distância nas filas;
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2. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA - RECOMENDAÇÕES
2.1. DETECÇÃO DE CASOS
2.1.1. No domicílio
2.1.1.1. Ficar em casa quando doente com COVID-19 é essencial para manter as infecções
por COVID-19 fora da IES e prevenir a propagação para outras pessoas.
2.1.1.2. Informar ao Estabelecimento de Ensino se o estudante, trabalhador da educação
ou colaborador estiver doente, ele ou a família, e mantê-lo em casa até reestabelecer a
saúde;
2.1.1.3. Informar ao Estabelecimento de Ensino se o estudante, trabalhador ou
colaborador da educação (ou membro da família) apresentar sintomas sugestivos da
Covid-19 ou for contato próximo de um caso suspeito ou confirmado.
2.1.2. No Estabelecimento de Ensino
2.1.2.1. Para detecção de pessoas com sinais e sintomas sugestivos de Covid-19 (febre,
dores de cabeça, dor de garganta, coriza, tosse, falta de ar, diarreia, por exemplo), cada
Estabelecimento de Ensino pode instituir mecanismos e procedimentos para que os
estudantes, trabalhadores da educação e colaboradores possam reportar se estiverem
sintomáticos, ou se tiveram contato com pessoa diagnosticada com COVID-19;
2.1.2.2. A IES deve continuar a colaborar com os serviços de saúde estaduais e locais
fornecendo, confidencialmente, informações sobre pessoas diagnosticadas ou expostas ao
COVID-19. Isso permite identificar quais alunos, professores e funcionários com
resultados de teste COVID-19 positivos devem isolar e quais contatos próximos devem
colocar em quarentena;
2.1.2.3. Se o caso suspeito for um estudante e os sinais/sintomas forem detectados no
Estabelecimento de Ensino. Os alunos serão orientados sobre como proceder com os
cuidados, inclusive sobre a necessidade de procurar um serviço de saúde e a realização
da testagem para Covid-19;
2.1.2.4. Se o caso suspeito for um trabalhador da educação ou colaborador e os
sinais/sintomas forem detectados no Estabelecimento de Ensino. Os funcionários serão
orientados sobre como proceder com os cuidados, inclusive sobre a necessidade de
procurar um serviço de saúde e a realização da testagem para Covid-19;
2.1.2.5. Manter na rotina dos professores, nas salas de aula, perguntas sobre a condição
de saúde dos estudantes, citando sinais e sintomas sugestivos da Covid-19, e orientá-los
sobre como identificar esses sinais e sintomas;
2.1.3.1. Serão considerados casos suspeitos e passíveis de notificação todos aqueles
(estudantes, trabalhadores da educação e colaboradores) que apresentarem sinais e
sintomas sugestivos da Covid-19 e seus contatos próximos conformes diretrizes de
vigilância e notificação de casos vigentes naquele momento;
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2.1.3.2. Serão considerados contatos próximos de casos suspeitos: as pessoas do convívio
intradomiciliar, os colegas de sala e os funcionários com quem teve contato físico direto;
contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse,
contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções)
ou que compartilharam espaços comuns sem etiqueta respiratória, sem máscara e com
menos de 1,5m de distância (nas práticas de higiene das mãos, no contato com superfícies
e no cuidado de evitar tocar nos olhos, nariz ou boca sem limpá-las primeiro);

2.2 TESTAGEM DOS CASOS
2.2.1 Devem ser testados para SARS-CoV-2 todos os estudantes, trabalhadores da
educação e colaboradores que apresentem sintomas sugestivos da COVID-19;
2.2.2 Devem ser testados para SARS-CoV-2 todos os contatos próximos dos estudantes,
trabalhadores da educação e colaboradores sintomáticos, independentemente de
apresentarem sintomas sugestivos da COVID-19;

2.3 ACOMPANHAMENTO DOS CASOS
2.3.1 Antes de qualquer ocorrência é importante que o Estabelecimento de Ensino
identifique e se articule previamente com a Secretaria de Saúde Municipal para conhecer
a estratégia de acompanhamento e testagem dos casos suspeitos e seus contatos;
2.3.2. Diante da ocorrência de caso ou surto (agregado) de casos relacionados à COVID
19, em ambiente educacional, os serviços de vigilância em saúde e/ou atenção primária
devem ser informados, para monitoramento dos casos e/ou atuação conjunta com o
estabelecimento de ensino, quando necessário;
2.3.3. Gestores da IES devem manter o monitoramento dos estudantes, trabalhadores da
educação e colaboradores afastados, até a volta às atividades presenciais;
3.3.4. Para as pessoas com diagnóstico positivo da doença, seja caso sintomático ou não,
a nova recomendação é a manutenção do isolamento por sete dias e retorno às atividades
no oitavo dia, sendo necessário observar a ausência de sintomas nas últimas 24 horas,
principalmente sintomas respiratórios e a febre.
3.3.5. Seguirá o último protocolo expedido pela Secretária Estadual de Saúde de
Pernambuco.
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PROTOCOLO DE ISOLAMENTO
ORIENTAÇÕES APÓS TESTAGEM
Com sintomas
Sem sintomas
Positivo COVID-19
Positivo COVID-19
7 dias + 24 horas*
7 dias + 24 horas*
*A partir do primeiro de sintoma
*A partir do resultado do exame
Negativo COVID-19
Negativo COVI-19
7 dias + 24 horas*
Não é necessário cumprir isolamento
(Sem febre)
*Caso provável de Influenza
Obs.: Não é necessário repetir testagem para sair do isolamento

Atenciosamente,

Comitê Gestor COVID-19 AESA
Arcoverde, fevereiro de 2022.
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