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ORIENTAÇÕES E MEDIDAS DE PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO DO CORONAVIRUS
(COVID-19) PARA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NO

CAMPUS CEDETEG

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

• As medidas de prevenção à transmissão do Coronavirus (Covid-19), na UNICENTRO, são
definidas pela Reitoria, Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Direções de Campi, com base
nas  regulamentações  e  decretos  estaduais  vigentes,  nas  orientações  da  Organização
Mundial  de  Saúde,  OMS,  e  nos  levantamentos  e  trabalhos  da  Comissão  de
Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavirus (Covid-19), da UNICENTRO.

• A execução das medidas de biossegurança para mitigar a transmissão da Covid-19 é uma
responsabilidade individual e coletiva, exigindo o comprometimento de todos os membros
da comunidade universitária.

• As principais  medidas de prevenção à transmissão do Coronavirus (Covid-19),  a  serem
adotadas  por  professores,  agentes  universitários,  estagiários  e  residentes  técnicos  do
Campus Cedeteg, da UNICENTRO, estão definidas neste documento, e devem ser seguidas
a partir de 4 de novembro de 2020.

• A  comunidade  universitária  deve  estar  permanentemente  atenta  aos  comunicados  e
normas emitidas pela Universidade, tendo em vista a situação regional da Pandemia do
Coronavirus (Covid-19).

DEVERES INDIVIDUAIS PARA A PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19)

• Retirar os itens para proteção e higienização (papel toalha, álcool, máscaras reutilizáveis,
etc) na Direção-Geral do Campus Cedeteg, para uso no local de trabalho.

• Assinar o termo de compromisso para o trabalho presencial na DIRCAMP/C.

• Usar máscara todo o tempo.

• Manter a máscara completamente ajustada ao rosto e cobrir completamente a boca e o
nariz. Evitar espaços entre o rosto e a máscara. Evitar tocar na máscara enquanto estiver
usando-a. Permanecer com a máscara ao tossir ou espirrar.

• Substituir a máscara a cada 3 horas (máscaras não cirúrgicas ou de tecido) ou a cada 4
horas (máscaras cirúrgicas), coincidindo, preferencialmente, com os intervalos das refeições
(momento  em  que  já  se  retira  a  máscara).  Adicionalmente,  recomenda-se  a  troca  das
máscaras sempre que estiverem sujas ou molhadas.

• Ao utilizar  máscaras,  portar  consigo número suficiente,  considerando a  necessidade  de
troca e o período de permanência no ambiente universitário.

• Realizar  o  descarte  de  máscaras  em  recipiente  apropriado  (lixeiras  de  banheiro  ou
específicas para esse fim).

1



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO

DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CEDETEG – DIRCAMP/C

• Higienizar as máscaras de tecido diariamente com água e sabão, secar ao sol e passar  a
ferro.

• Manter uma distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas, cadeiras e mesas de
trabalho.

• Não cumprimentar com aperto de mão, abraço ou beijo no rosto.

• Não realizar contatos sociais no local de trabalho, como por exemplo, rodas de conversa,
reuniões para refeições, entre outros.

• Higienizar as mãos com álcool antes e depois de acessar os locais.

• Lavar  as  mãos,  com frequência,  até  a  metade do pulso,  esfregando também as  partes
internas das unhas.

• Limpar com álcool as mesas de trabalho e demais objetos tocados frequentemente, mesmo
que sejam de uso individual.

• Utilizar álcool Isopropílico 70% para desinfecção de equipamentos eletrônicos, atentando
para a recomendação dos fabricantes.

• O uso de equipamentos compartilhados, tais como impressoras, computadores, teclados,
mouses, telefones, entre outros, deve ser feito de forma coordenada, devendo higienizar as
mãos e os equipamentos antes e depois do uso.

• Evitar aglomerações de pessoas, estabelecendo escalas de trabalho e cronogramas para
atendimentos.

• Se apresentar sinais ou sintomas da Covid-19, permanecer em casa e entrar em contato
com a chefia imediata e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos para informar a situação e
solicitar orientações sobre a licença médica.

• Em  Guarapuava,  quem  apresentar  sinais  ou  sintomas  da  Covid-19,  deve  contatar
imediatamente a Central de Triagem do município, pelo telefone 0800 642 0019, ou pelo
site triagil.com.br/guarapuava

• Seguir as medidas de higiene e protocolos adicionais definidos em laboratórios, clínicas e
farmácia escola, quando for o caso, conforme atividades específicas e da área da saúde
desenvolvidas nesses locais.

• Solicitar  sabonete  líquido,  álcool  líquido  glicerinado,  papel  toalha  e  papel  higiênico,  à
Direção-Geral  do  Campus Cedeteg,  via  ordem  de  serviço,  quando  necessário,  para  os
banheiros e demais ambientes do prédio em que trabalha.

• Realizar a limpeza de objetos, mesas, equipamentos, bancadas e vidrarias nos laboratórios,
quando for o caso.

• Manter os espaços internos constantemente arejados e ventilados, preferencialmente de
forma natural, com janelas e portas abertas.

• Não usar ar-condicionado ou usá-lo apenas em ambientes que exigem refrigeração, bem
como evitar salas que não possuam ventilação natural e que não permitam a circulação de
ar.
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• Seguir as demais normas e orientações preconizadas pela Universidade sobre as medidas
de prevenção à transmissão do Coronavirus (Covid-19) durante a Pandemia, em meu local
de trabalho, conforme a situação regional da Pandemia.

DEVERES DA CHEFIA IMEDIATA E DA EQUIPE DE TRABALHO PARA A PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO
DO CORONAVIRUS (COVID-19)

• A Chefia deve divulgar amplamente aos servidores de sua equipe as normas e orientações
preconizadas  pela  Universidade  sobre  as  medidas  de  prevenção  à  transmissão  do
Coronavirus (Covid-19) durante a Pandemia.

• Orientar os servidores a retirar os itens para proteção e higienização (papel toalha, álcool,
máscaras  reutilizáveis,  etc)  na Direção-Geral  do  Campus Cedeteg,  para  uso no local  de
trabalho, e assinarem o termo de compromisso para o trabalho presencial.

• Orientar  os  servidores  enquadrados  em  grupo  de  risco,  conforme  normativas  da  Pró-
Reitoria de Recursos Humanos, para que apresentem o protocolo digital justificando o não
retorno às atividades presenciais.

• Os setores administrativos e pedagógicos devem implantar o plano local de biossegurança,
podendo ser adotadas outras medidas em cada ambiente de sua competência, conforme
suas especificidades e atendimentos.

• Serviços, clínicas e unidades-escola, programas e projetos de extensão deverão elaborar
um  plano  local  de  biossegurança  de  retorno/manutenção  do  atendimento  ao  público,
respeitando as orientações da  Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação
do Coronavirus (Covid-19), da UNICENTRO, para esse fim.

• Limitar viagens não essenciais ao trabalho (nacional e internacional).

• Realizar reuniões de professores e de trabalho administrativo de forma remota.

• Caso alguém apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade
para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do
olfato ou paladar, no âmbito da universidade, comunicar imediatamente a Pró-Reitoria de
Recursos Humanos, sendo que o servidor deve permanecer em sua residência, impedindo a
propagação de doença infectocontagiosa.

• Orientar previamente que trabalhadores e estudantes que estão com sinais e sintomas,
doentes ou que tiveram contato direto com uma pessoa com Covid-19 a ficarem em casa e
a acionarem o serviço de saúde do município especializado no atendimento à Covid-19.

• Em  Guarapuava,  quem  apresentar  sinais  ou  sintomas  da  Covid-19,  deve  contatar
imediatamente a Central de Triagem do município, pelo telefone 0800 642 0019, ou pelo
site triagil.com.br/guarapuava

• Informar imediatamente à Direção-Geral do Campus Cedeteg se constatar esses casos em
sua  equipe  de  trabalho,  pelo  e-mail  dircampcedeteg@gmail.com,  informando  o  nome
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completo do servidor, estagiário ou residente, e os sintomas que está apresentando ou se
teve contato com alguém confirmado ou em suspeita.

• Solicitar  sabonete  líquido,  álcool  líquido  glicerinado,  papel  toalha  e  papel  higiênico,  à
Direção-Geral  do  Campus Cedeteg,  via  ordem  de  serviço,  quando  necessário,  para  os
banheiros e demais ambientes em que trabalha.

• Solicitar a limpeza do chão do local de trabalho, à Direção-Geral do Campus Cedeteg, via
ordem de serviço, quando necessária.

Organização dos espaços físicos

• Centralizar  a  entrada  da  comunidade  acadêmica  ao  setor,  disponibilizando  álcool  para
higienização das mãos.

• Escalonar horários de entrada e saída para trabalhadores, a fim de evitar aglomerações.

• Realizar a marcação para distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.

• As lixeiras dos espaços internos e externos devem ser sem tampa.

• Tapetes e outras peças decorativas devem ser removidas, evitando acúmulo de partículas
contaminadas.

• Os miniauditórios e salas de reuniões devem ser mantidos fechados.

Ventilação

• Os  espaços  internos  devem  ser  mantidos  constantemente  arejados  e  ventilados,
preferencialmente de forma natural, com janelas e portas abertas.

• Não usar ar-condicionado.

• O uso do ar-condicionado será permitido apenas em ambientes que exigem refrigeração.

• Salas que não possuam ventilação natural e que não permitam a circulação de ar devem ser
evitadas.

Banheiros

• Aplicar guias físicos para a orientação do distanciamento físico na entrada.

• A higienização do assento sanitário deve ser prévia à sua utilização.

• A descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada, pois estima-se que
entre 40 e 60% das partículas virais conseguem alcançar até 1 metro de distância acima do
vaso sanitário, após a emissão de jato de água.

• Proibir o uso dos banheiros para a higienização dos recipientes que armazenam alimentos.
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Água e alimentação nos espaços da Universidade

• Bebedouros  com  acionamento  manual  e  que  exigem  aproximação  da  boca  devem  ser
interditados.

• Proibir o compartilhamento de copos.

Manuseio e higienização de documentos físicos

• Priorizar a emissão e consulta de documentos por meio digital.

• Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70%, com fricção de no mínimo 20
segundos, antes e após manusear documentos físicos.

• Utilizar máscara ao manusear e transportar documentos.

• Restringir,  ao máximo, o número pessoas em contato com o documento durante a sua
tramitação.

• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio de documentos.

• Não colocar os cotovelos sobre os documentos durante o manuseio.

• Não molhar os dedos com saliva para manuseio das folhas.

• Não utilizar almofadas “molha dedo” ao manusear documentos.

• Evitar acúmulos de documentos, objetos e materiais sobre a mesa de trabalho.

• Se os documentos forem transportados em caixas, as mesmas devem ser higienizadas antes
de entregar ao servidor ou usuário.

• Não transportar caixas ou documentos junto ao corpo.

• Limpar bancada antes e após o recebimento dos documentos que serão manuseados.

• Antes  de  encaminhar  documentos,  colocar  em  capas/sacos  plásticos  protetoras  que
permitam a higienização com álcool 70%.

Atendimento ao público

• Ofertar modalidade de atendimento ao público por canais remotos.

• Instalar  barreiras  físicas  (acrílico,  acetato,  vidro  etc.)  sobre  balcões,  garantindo
distanciamento físico entre trabalhadores e público.

• Recomendar o uso de máscara e face shield (protetor facial) para os trabalhadores que têm
maior interação com o público.

• Instalar guias físicos, como fitas adesivas no piso e cartazes nas paredes, para a orientação
do distanciamento físico exigido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Este documento contém as principais medidas de prevenção à transmissão do Coronavirus
(Covid-19),  a  serem  adotadas  por  professores,  agentes  universitários,  estagiários  e
residentes técnicos do  Campus  Cedeteg, da UNICENTRO, a partir de 4 de novembro de
2020, contudo, a comunidade acadêmica deve estar atenda às possíveis novas orientações
a serem emitidas institucionalmente, tem em vista as fases e evolução da Pandemia em
Guarapuava e região.

• Os itens para proteção e higienização (papel  toalha,  álcool,  máscaras reutilizáveis,  etc),
distribuídos pela Reitoria e Direção-Geral do  Campus  Cedeteg são para uso exclusivo no
local de trabalho.

• A Direção-Geral  do  Campus Cedeteg  está  disponível  para  o  esclarecimento de  dúvidas
sobre essas orientações, por meio do endereço eletrônico dircampcedeteg@gmail.com

Guarapuava, 30 de outubro de 2020.

Profª. Aline Marques Genú,
Vice-Diretora-Geral do Campus Cedeteg.

Prof. Ricardo Yoshimitsu Miyahara,
Diretor-Geral do Campus Cedeteg.
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