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A Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus (Covid-19) da            
Unicentro, com a participação de representantes da Secretaria de Saúde de Guarapuava, com             
apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e da Superintendência de Ciência, Tecnologia e               
Ensino Superior (Seti), seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial              
de Saúde, considerando o quadro epidemiológico do Paraná sobre o Coronavírus, bem como as              
deliberações da Seti e das demais Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES): 

 

● Destaca que foi a analisada a solicitação do Núcleo Maria da Penha – Numape, projeto de extensão                 
que presta atendimento a mulheres em situação de violência, para realizar alguns atendimentos             
presenciais na sala do projeto, situada no campus de Irati da Unicentro. E, conforme planejamento               
apresentado, a Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus opta por             
parecer FAVORÁVEL para os atendimentos, desde que: 
˗ Seja seguido o planejamento e os procedimentos apresentados a esta Comissão; 
˗ Informem à Direção de Campus sobre a retomada dos atendimentos, bem como solicitada a              

tomada de medidas de segurança, como protocolos de limpeza do ambiente onde            
ocorrerão os atendimento e de cuidados para entrada no campus; fornecimento de            
máscaras descartáveis e/ou de pano para as usuárias do serviço, caso compareçam sem o              
equipamento de proteção individual; e fornecimento de álcool em gel e álcool 70 líquido              
para limpeza de superfícies.  

● A reabertura de atividades em qualquer serviço das clínicas da Unicentro devem passar por esta               
Comissão, para que sejam avaliados o planejamento e os procedimentos (plano para as rotinas,              
verificação dos EPIs necessários, etc); 

● Reitera a importância da manutenção do afastamento social. Caso o afastamento não seja possível,              
deve-se seguir as orientações do Ministério da Saúde para a prevenção de contaminação ao              
Coronavírus. 

 

A Comissão continuará avaliando a situação da pandemia. Para mais informações,           
pedimos que os interessados mantenham acesso constante aos veículos oficiais de comunicação            
da Unicentro. 

Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo e-mail comissao.coronavirus@unicentro.br          
ou acesse o hotsite: www.unicentro.br/contracoronavirus. 
 

Em 21 de maio de 2020. 
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