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PROTOCOLO SANITÁRIO PARA PROTEÇÃO DA COVID-19 

NO AMBIENTE DE TRABALHO DA PUSP-RP 
 

 
Dispõe sobre as recomendações sanitárias para proteção da COVID-19 e adequação do 

ambiente de trabalho para retorno às atividades presenciais. 
 

 
I. APRESENTAÇÃO 

 O atual cenário mundial evidencia que vivemos numa pandemia sem precedentes 

provocada pela disseminação de um novo coronavírus responsável pela doença conhecida como 

COVID-19. O SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome of Coronavirus) tem infectado 

vertiginosamente a população em diversos países, notadamente o Brasil, e sua transmissão 

ocorre, principalmente, pelo contato direto com gotículas respiratórias expelidas pelo espirro, 

tosse e fala de pessoas infectadas ou por contato indireto, ao tocar superfícies e objetos 

contaminados e, em seguida, tocar as mucosas nasal, oral ou ocular. 

 Lamentavelmente, ainda nenhuma vacina ou medicamento foi encontrado para 

combater o SARS-CoV-2, que apresenta período de incubação estimado entre 5 e 6 dias, com 

evidências de até 14 dias. Considerando ainda que o vírus pode permanecer na saliva por um 

período de 24 dias, a adoção de medidas protetivas que evitem sua disseminação no ambiente é 

a melhor forma de combate no momento. 

 Nesse contexto, a Universidade de São Paulo ocupa importante papel para 

enfrentamento da pandemia, não somente pelo desenvolvimento de pesquisas voltadas à 

descoberta de vacinas e medicamentos eficazes contra o SARV-CoV-2, mas também no 

estabelecimento de medidas padrão de prevenção e proteção da COVID-19 aplicáveis, 

especialmente, à comunidade interna que trabalha para manutenção e continuidade das 
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principais atividades universitárias. Dessa forma, mantidas as atividades essenciais, o empenho 

de docentes e servidores técnico-administrativos, de forma presencial em escala de revezamento 

ou em teletrabalho, demonstra o apoio institucional e uma sinalização positiva para a sociedade 

de que a formação de recursos humanos qualificados e o desenvolvimento de pesquisas de ponta 

são essenciais e não podem ser descontinuados.  

 Visando contribuir no cumprimento dos objetivos e responsabilidades da universidade e 

proteger seus servidores no retorno gradativo às atividades presenciais, a Prefeitura do Campus 

USP de Ribeirão Preto (PUSP-RP) apresenta um protocolo sanitário para prevenção ao novo 

coronavírus, baseado em evidências científicas e na legislação estadual vigente. Este protocolo 

deve orientar a adoção de medidas ou ações de controle da propagação da COVID-19 no âmbito 

da PUSP-RP e diversas áreas comuns do Campus, conferindo maior segurança na preparação dos 

ambientes para retomada atividades administrativas e acadêmicas. 

 
II. OBJETIVOS 

 Descrever as recomendações sanitárias gerais e específicas para adequação dos 

ambientes de trabalho e retorno às atividades presenciais na Prefeitura do Campus USP de 

Ribeirão Preto, na fase pós pandemia. 

 
III. DAS RECOMENDAÇÕES 

 As recomendações apresentadas no presente documento foram delineadas a partir de 

legislação específica, comunicados e orientações da Reitoria, normas procedentes da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

Ministério da Saúde do Brasil (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Protocolo 

Intersetorial-Transversal do governo do estado de São Paulo, entre outros. 
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IV. DAS RESPONSABILIDADES 

                 A pandemia coronavírus provocou uma mudança muita ampla na nossa vida. O vírus 

está circulando no país e é nosso dever nos empenhar para evitar a sua propagação, começando 

pela nossa proteção individual e familiar que se traduz na adesão das recomendações sanitárias 

exaradas pelas autoridades. A ética da responsabilidade consiste em responder pelas 

consequências de nossos atos, tanto quanto podemos prever, razão porque os bons hábitos de 

higiene pessoal, uso de máscaras e distanciamento social, tornaram-se a nossa capacidade de 

contribuir para a prevenção do contágio do novo coronavírus. Trazendo essa realidade para o 

ambiente de trabalho, espera-se dos servidores, a mesma disposição e bom senso para permitir 

o convívio pacífico e respeitoso para o pleno desenvolvimento das atividades da Universidade. 

  A Reitoria tem orientado os gestores na adoção de medidas que assegurem o bem 

estar e tranquilidade de toda a comunidade acadêmica para o retorno presencial gradativo dos 

servidores. Nesse momento, considera válida a adequação dos ambientes e a entrega de um Kit-

COVID-19 individual, que será disponibilizado pela PUSP-RP (anexo A). 

                  Este documento é parte integrante das medidas fundamentadas na proteção e 

preservação da saúde e da vida. Da prática de desobediência às medidas sanitárias contidas neste 

protocolo decorre a responsabilidade disciplinar administrativa, sem prejuízo da civil e penal. 

 
IV. DA ABRANGÊNCIA 

 O presente documento se aplica a todos os setores da PUSP-RP, incluindo as áreas 

comuns do Campus sob sua responsabilidade. 

 
VI. DA VIGÊNCIA 

 Este protocolo entra em vigor em 17/08/2020.  
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VII. RECOMENDAÇÕES GERAIS PADRÃO 

 
A) DISTANCIAMENTO SOCIAL 

1. Evitar a prática de cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços. 

2. Evitar a formação de grupos de conversas nos corredores. 

3. Ao chegar no local de trabalho, deixar seus pertences em local seguro e higienizar as 
mãos. 

4. Realizar a demarcação do piso, em intervalos regulares de 1,5m, nos ambientes internos 
e externos da PUSP-RP/USP, visando o distanciamento social mínimo recomendado. 

5. Em copas, refeitórios, restaurante universitário e similares, a demarcação do piso para o 
distanciamento social mínimo recomendado é de 2 m. 

6. Todas as reuniões devem ser realizadas, preferencialmente, por meio de tecnologias 
virtuais. 

7. Sempre que possível, evitar/reduzir a circulação de funcionários nas áreas comuns dos 
prédios existentes no Campus e de seus ambientes específicos de trabalho. Com relação 
aos usuários, evitar/reduzir ao máximo o acesso nos prédios e seus ambientes. 

8. Reorganizar o ambiente de trabalho, redimensionando os espaços e programando as 
atividades em escala de revezamento (dias e horários), para assegurar a redução de 
pessoas no local e o distanciamento mínimo de 1,5 m entre elas. 

9. Reorganizar bens móveis (mesas, cadeiras, armários, entre outros) para promover o 
distanciamento mínimo recomendado (1,5 m). 

10. Definir e limitar o número máximo permitido de pessoas em cada ambiente. 

11. Quando não for possível manter o distanciamento mínimo recomendado entre as 
pessoas, utilizar protetores faciais (face shield) e, não sendo suficientes, adotar barreiras 
físicas no formato de divisórias transparentes em acrílico ou similar. 

12. Remover bens móveis e equipamentos não utilizados de forma a garantir um ambiente 
limpo.  

13. As áreas de fluxo de atendimento presencial deverão ser demarcadas e sinalizadas, 
preferencialmente, no chão com fita adesiva ou similar para evitar aglomeração e 
minimizar o número de pessoas concomitantemente no mesmo ambiente, respeitando o 
distanciamento mínimo recomendado. Também poderão ser utilizados cavaletes, 
correntes e fitas zebradas. 
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14. Para atendimento presencial, quando imprescindível, respeitar a distância mínima de 1,5 
m, de forma a minimizar o número de pessoas no ambiente. 

15. Priorizar o atendimento ao público por canais digitais em todas as atividades possíveis do 
setor. Caso o atendimento presencial seja necessário, realizar o agendamento prévio.  

16. Reduzir a circulação de pessoas nas áreas comuns e fora dos ambientes de 
trabalho/estudo, respeitando o distanciamento de 1,5 m. 

17. As atividades acadêmicas e administrativas serão mantidas (presencial ou teletrabalho), 
até nova orientação da Reitoria, priorizando o uso das tecnologias de informação e 
computação disponíveis, incluindo os diferentes tipos de plataformas e ferramentas 
digitais. 

18. Permanecem suspensas as viagens ao exterior e recebimento de estrangeiros, até nova 
comunicação da Reitoria. 

19. Viagens nacionais também permanecem suspensas, exceto para assuntos de real 
interesse da Universidade, com autorização expressa do Prefeito do Campus.  

20. Eventos científicos, artísticos, culturais e esportivos, dentro ou fora do Campus, 
permanecem suspensos até nova comunicação da Reitoria. 

21. Suspender, temporariamente, a realização de treinamentos das brigadas de incêndio do 
Campus. 

22. Está suspenso, temporariamente, os ensaios de baterias nas áreas do Campus. 

23. Manter em quarentena, por no mínimo 14 (quartoze dias), funcionários com suspeita de 
contaminação por COVID-19 e aqueles com diagnóstico confirmado. O mesmo se aplica 
para aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19, nos últimos 14 
(quatorze) dias, visando o risco de contágio entre funcionários. 

24. Estabelecer escala de revezamento para o horário de entrada, intervalo de almoço e saída 
do expediente, evitando os horários de pico. 

25. Exigir e fiscalizar o cumprimento do protocolo das empresas contratadas para prestação 
de serviços à PUSP-RP, acerca das recomendações sanitárias de prevenção e proteção da 
COVID-19. 

B) HIGIENE PESSOAL 

1. O uso de máscara descartável ou em tecido é obrigatório em todos os ambientes de 
trabalho e espaços comuns do Campus, observando as recomendações preconizadas para 
uso correto, tempo de uso, manuseio e sua higienização. 
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2. A máscara facial de uso não profissional deve possuir 2 (duas) ou 3 (três) camadas de 
tecido, visando proteção eficiente e conforto da respiração, sendo recomendada sua 
substituição a cada 3 (três) horas de uso. 

3. Os EPIs e materiais de higienização (kit COVID-19), fornecidos pela Universidade para 
proteção e combate à COVID-19, são para uso exclusivo no ambiente de trabalho. A 
lavagem e desinfecção da máscara de tecido e seu descarte, devem ser efetuados pelo 
próprio funcionário.  

4. Outros EPIs reutilizáveis (avental de segurança, uniformes, entre outros) devem ser 
acondicionados em sacos plásticos para lavagem e desinfecção pela empresa contratada. 

5. As máscaras descartáveis devem ser desprezadas em locais específicos definidos pela 
administração. 

6. A higienização das mãos deve ser feita, preferencialmente, com água e sabão líquido por 
40 segundos ou álcool em gel 70 %. 

7. Higienizar as mãos, antes e após qualquer atividade, atinente ao serviço. 

8. A higienização das mãos também deve ser realizada antes de colocar e retirar a máscara, 
ao utilizar o sanitário, compartilhar equipamentos, manusear dinheiro e manipular 
alimentos cozidos (prontos ou in natura), entre outros. 

9. Recomenda-se a utilização das regras de etiqueta respiratória: ao tossir ou espirrar não 
use as mãos para proteção, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ou com a 
parte interna do braço; descarte o lenço no lixo comum e, na sequência, higienize as 
mãos. Evite tocar os olhos, boca e nariz, bem como o contato físico com terceiros.  

10. Assegurar o abastecimento regular de sabão líquido e álcool em gel 70 % para higiene 
pessoal.  

11. Garantir o uso do álcool em gel 70 % e zelar pelo uso correto das máscaras (cobrir 
totalmente nariz, boca e queixo, mantendo conforto e espaço para respiração). 

12. Funcionários que apresentarem sinais e sintomas de gripe (tosse, coriza, febre) devem 
comunicar previamente à chefia imediata e manter-se em teletrabalho por, no mínimo, 
14 (quatorze) dias de quarentena.  

13. Não compartilhar itens de uso pessoal como copos, canecas, talheres, entre outros. 

14. Para o uso de aparelhos e equipamentos de trabalho, tais como computadores, telefones 
fixos, microfones, fones de ouvido, entre outros, deve-se seguir, rigorosamente, as 
recomendações de higienização, antes e após o uso.  

15. Evitar o compartilhamento de objetos, tais como: canetas, lápis, grampeadores, 
carimbos, entre outros. 
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16. Higienizar adequadamente as mãos ao registrar o ponto eletrônico biométrico no REP e, 
quando tocar interruptores, corrimão, chaves e maçanetas de portas, botões de 
elevadores, purificadores de água, garrafas térmicas, microondas, geladeiras, controles 
de ar condicionado, entre outros de uso frequente no ambiente de trabalho.    

17. Bens pessoais, tais como: bolsas, mochilas, óculos, chaves, telefones celulares e outros 
artigos, que possam entrar em contato com superfícies em locais públicos, devem ser 
higienizados sempre que necessários, evitando colocá-los sobre mesas, bancadas e 
outros móveis no setor. 

18. Higienizar adequadamente os crachás de identificação para uso no serviço. 

19. O manuseio de documentos físicos deve atender, rigorosamente, as recomendações de 
higienização das mãos.  

20. Recomenda-se utilizar calçados fechados, manter barba aparada, cabelos compridos 
amarrados ou presos e evitar o uso de adornos durante o expediente de trabalho. 

21. Providenciar a reposição de EPIs e materiais de higienização do kit COVID-19, sempre que 
necessário. 

22. Não emprestar ou usar máscaras de outra pessoa, certificando-se sempre de portar 
quantidade extra para eventuais trocas. 

23. Recomenda-se portar sacos plásticos para acondicionar máscaras sujas, antes de 
descartar ou lavar. Reutilizar a máscara de tecido até 30 (trinta) lavagens. 

24. Como higienizar as mãos com água e sabão/sabonete líquido: 1) molhe as mãos com 
água, evitando encostar na pia; 2) aplique quantidade suficiente de sabão/sabonete para 
cobrir toda as superfícies das mãos; 3) ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre 
si; 4) esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, 
entrelaçando os dedos; 5) entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais; 6) 
esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta e vice-versa, 
segurando os dedos, com movimento de vai e vem; 7) esfregue o polegar direito, com o 
auxílio da palma da mão esquerda e vice-versa, utilizando movimento circular; 8) friccione 
as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em 
concha e vice-versa, fazendo o mesmo movimento; 9) esfregue o punho esquerdo, com 
o auxílio da palma da mão direita e vice-versa, utilizando movimento circular; 10) enxague 
as mãos, retirando os resíduos de sabão/sabonete líquido. Evite o contato direto das 
mãos ensaboadas com a torneira e 11) seque as mãos com papel-toalha, iniciando pelas 
mãos e seguindo pelos punhos. (Anexo B).  

25. Como higienizar as mãos com álcool em gel 70 %: 1) aplique quantidade suficiente de 
álcool em gel 70 % em uma das mãos em forma de concha para cobrir todas as superfícies 
das mãos; 2) friccione as palmas entre si; 3) friccione a palma direita contra o dorso da 
mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa; 4) entrelace os dedos e friccione os 
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espaços interdigitais; 5) friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 
oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem e vice-versa; 6) friccione o 
polegar esquerdo, com auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento 
circular e vice-versa; 7) friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma 
da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa e 8) quando estiverem secas, 
suas mãos estarão seguras. (Anexo C). 

26.  Como colocar a máscara facial de uso não profissional (tecido): 1) fazer a higienização 
das mãos, com água e sabão/sabonete líquido ou álcool em gel 70 %, cobrindo todas as 
superfícies das mãos; 2) não tocar na frente da máscara; 3) fixar os elásticos por trás das 
orelhas ou amarrar as tiras atrás da cabeça; 4) cobrir totalmente a boca, nariz e queixo e 
5) manter conforto e espaço para respiração. (Anexo D).  

27. Como retirar a máscara facial de uso não profissional (tecido): 1) antes de retirar a 
máscara, higienizar as mãos com sabão/sabonete líquido ou álcool em gel 70 %; 2) não 
tocar na frente da máscara; 3) desamarrar as tiras atrás da cabeça ou tirar os elásticos 
por trás das orelhas; 4) antes de descartar a máscara, acondicionar em saco plástico; 5) 
descartar o saco plástico com a máscara suja em local apropriado e 6) repetir o 
procedimento de higienização das mãos. (Anexo E). 

28. Como lavar a máscara facial de uso não profissional (tecido): 1) lavar com água corrente 
e sabão neutro, separadamente, de outras roupas (recomenda-se não ultrapassar 30 
(trinta) lavagens); 2) deixar de molho, de 20 a 30 minutos, em uma solução de água 
sanitária 2,5 % (duas colheres de sopa para um litro de água) ou outro desinfetante 
equivalente; 3) enxaguar com água em abundância para remover qualquer resíduo do 
produto; 4) não torcer a máscara com força e deixe-a secar; 5) passar com ferro quente e 
6) verificar se a máscara apresenta danos (menos ajuste, deformação, desgaste etc.) ou 
se excedeu 30 (trinta) lavagens, substituindo-a, se necessário; 

29. Como guardar a máscara limpa: as máscaras devem ser acondicionadas em sacos 
plásticos fechados. 

30. Como descartar a máscara facial de uso não profissional (tecido): ao verificar danos na 
máscara, ou ultrapassadas as 30 (trinta) lavagens, acondicionar, preferencialmente, em 
saco plástico para descarte na lixeira apropriada. 

31. Como higienizar o protetor facial “face shield”: 1) antes de retirar o protetor facial (face 
shield), higienizar as mãos com sabão/sabonete líquido ou álcool em gel 70 %; 2) lavar 
com detergente neutro e enxaguar com água corrente; 3) evitar o uso de esponja abrasiva 
e álcool; 4) secar naturalmente sobre uma superfície limpa (bancada/pia) ou com papel 
toalha; 5) guardar em saco plástico fechado e armazenar em local apropriado.  

32. Exigir e fiscalizar o cumprimento do protocolo das empresas contratadas para prestação 
de serviços à PUSP-RP, acerca das recomendações sanitárias de prevenção e proteção da 
COVID-19. 
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C) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES  

1. A limpeza e higienização de todos os ambientes e equipamentos de trabalho/estudo 
devem ser aperfeiçoadas, intensificadas e fiscalizadas periodicamente. Incluem-se pisos, 
janelas, portas, bancadas, mesas, cadeiras, máquinas, computadores, entre outros.  

2. Utilizar produtos de limpeza e higienização de superfícies registrados na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) compatíveis com o material da superfície, seguindo as 
instruções de uso e cuidados necessários para sua aplicação.   

3. Utilizar pano de microfibra e álcool isopropílico 70 % para limpeza e higienização de 
equipamentos eletrônicos. 

4. Os ambientes devem ser arejados, com janelas e portas abertas. 

5. O uso de ar condicionado deve ser restrito e a higienização de dutos e filtros deve ser 
objeto de contrato de manutenção com fluxo, periodicidade e produtos recomendados. 

6. Restringir o uso de ventiladores e priorizar ventilação natural.  

7. Os armários para pertences pessoais ou guarda-volumes devem ser utilizados 
obedecendo as normas de higienização com álcool em gel 70 %, antes e após o uso.  

8. Evitar o uso de tapetes e carpetes para facilitar a limpeza do piso e não favorecer o 
acúmulo de partículas virais. 

9. Evitar manuseio de cortinas e persianas, mantendo sua higienização periódica. 

10. Disponibilizar e manter abastecimento regular de álcool em gel 70 % em todos os 
ambientes para uso geral, de funcionários e usuários do Campus, por meio de dispenser 
em local de fácil acesso. 

11. Instalar dispenser de álcool em gel 70 % ao lado dos REP e bebedouros localizados no 
interior dos prédios. 

12. Intensificar a higienização de itens de uso frequente no ambiente de trabalho, tais como 
REP, interruptores, corrimão, maçanetas de portas, botões de elevadores, purificadores 
de água, garrafas térmicas, microondas, geladeiras, controle de ar condicionado, entre 
outros.    

13. Assegurar o abastecimento regular de sabão, álcool, papel toalha, papel higiênico e 
demais produtos para limpeza e higienização dos ambientes. 

14. Substituir, na medida do possível, as lixeiras comuns por lixeiras com tampa e pedal. 

15. Disponibilizar nos ambientes, em pontos estratégicos e de fácil acesso, lixeiras com tampa 
e pedal, identificadas para descarte de máscaras. 
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16. A higienização das lixeiras e a destinação dos resíduos devem ser regulares e obedecer às 
normas de biossegurança. 

17. Descartar no local apropriado todo e qualquer resíduo gerado. 

18. Em caso confirmado de COVID-19, isolar os ambientes em que a pessoa infectada 
transitou até a sua higienização completa. 

19. Exigir e fiscalizar o cumprimento do protocolo das empresas contratadas para prestação 
de serviços à PUSP-RP, acerca das recomendações sanitárias de prevenção e proteção da 
COVID-19. 

 

D) COMUNICAÇÃO - Material Informativo 

1. Incentivar a disseminação das medidas preventivas sobre o uso de máscaras, 
distanciamento social, higiene pessoal e dos ambientes à comunidade acadêmica. 

2. Utilizar quadro de avisos, cartazes, placas, folders e banners em locais visíveis, com as 
principais orientações em relação às medidas preventivas e informações sobre os locais 
de atendimento médico para servidores/alunos. (Anexo F). 

3. Sinalizar a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool em gel 70 % e de distanciamento 
social. 

4. Demarcar o piso com fitas de sinalização, informando a distância mínima que deve ser 
adotada por todos. 

5. Padronizar chamadas informativas nas telas dos computadores da PUSP-RP sobre a 
prevenção e proteção da COVID-19. 

6. Elaborar material com orientações específicas para funcionários e usuários da PUSP-RP, 
contendo medidas a serem adotadas no ambiente de trabalho. 

7. Preparar material próprio de comunicação adicional aos protocolos de biossegurança, a 
partir de documentos emitidos pela Reitoria para a comunidade acadêmica e usuários. 

8. Comunicar casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. 

9. Em caso de manifestação de qualquer sintoma de COVID-19, o servidor deve comunicar 
à chefia imediata e também informar os servidores que, eventualmente, tiveram contato 
próximo para que permaneçam em quarenta de, no mínimo, 14 (quatorze) dias. 

10. Orientar o servidor com sintomas de COVID-19 a procurar atendimento médico disponível 
no Benefício USP/São Francisco, Polo COVID-19 e MEDICAR Emergências Médicas, se for 
o caso. 
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11. Exigir e fiscalizar o cumprimento do protocolo das empresas contratadas para prestação 
de serviços à PUSP-RP, acerca das recomendações sanitárias de prevenção e proteção da 
COVID-19. 

 
E) MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

1. Acompanhar rigorosamente as recomendações atualizadas dos órgãos competentes para 
implementação de novas medidas, produtos ou serviços de prevenção. 

2. Monitorar o processo de acompanhamento de casos suspeitos e confirmados para 
cumprimento das recomendações sanitárias, em especial, quanto à observância da 
quarentena mínima de 14 (quatorze) dias. Manter o servidor, preferencialmente, em 
teletrabalho por igual período. 

3. Monitorar o retorno de funcionários que estiveram em zona de risco e cumpriram 
quarentena de 14 (quartoze) dias, analisando a possibilidade de ser mantido em 
teletrabalho por igual período, no mínimo. 

4. Exigir e fiscalizar o cumprimento do protocolo das empresas contratadas para prestação 
de serviços à PUSP-RP, acerca das recomendações sanitárias de prevenção e proteção da 
COVID-19. 
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VIII. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA AMBIENTES COMUNS DA PUSP-RP COM 
CARACTERÍSTICAS SIMILARES. 

 

1. ESTACIONAMENTOS E ÁREAS COMUNS DO CAMPUS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Ao estacionar, manter uma vaga demarcada livre entre os veículos, se possível. ✓ 

Não havendo demarcação de vagas, manter a maior distância possível entre os veículos. ✓ 

Em áreas comuns de convivência, avaliar a necessidade de permanência ou remoção dos bancos, 
cadeiras e mesas. 

✓ 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

2. PORTARIAS / RECEPÇÃO / BALCÃO DE ATENDIMENTO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Instalar barreiras em acrílico ou similares, se necessárias. ✓ 

Demarcar cadeiras/longarinas para promover o distanciamento. ✓ 

Desativar, temporariamente, as catracas ou similares. ✓ 

Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Disponibilizar álcool em gel 70 %, em local de fácil acesso, por meio de dispenser com pedal. ✓ 

Remover revistas, panfletos ou outros materiais sobre mesas e balcões. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

3. SALAS ADMINISTRATIVAS / SECRETARIAS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Instalar barreiras em acrílico ou similares, se necessárias. ✓ 

Demarcar cadeiras/longarina para promover o distanciamento. ✓ 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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4. SALAS DE REUNIÃO / SALAS TÉCNICAS / TREINAMENTO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Remover ou demarcar cadeiras/longarinas para promover o distanciamento. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Usar máscaras durante a reunião/treinamento. ✓ 

Higienizar as mãos com álcool em gel 70 %, antes e depois da reunião. ✓ 

Não compartilhar canetas, agendas, documentos e outros materiais. ✓ 

Remover blocos de rascunho e canetas sobre mesas. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Assegurar a realização de limpeza e higienização do ambiente, antes e depois da reunião. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 
 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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5. COPAS / REFEITÓRIOS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Reorganizar mesas, cadeiras, entre outros, para garantir o distanciamento mínimo recomendado de 
2 m. 

✓ 

Planejar escalas e horários de almoço e outras refeições, visando a mínima permanência possível no 
local. 

✓ 

Desativar os pontos de café coletivo.  ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos, antes e depois de cada refeição. ✓ 

Não compartilhar pratos, talheres, xícaras, copos e similares. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Realizar higienização imediata do espaço e utensílios utilizados após as refeições.  ✓ 

Utilizar sacos ou filme plásticos para conservação de alimentos em geladeiras de uso comum. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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6. SANITÁRIOS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos após o uso do sanitário. ✓ 

Utilizar papel toalha para secagem das mãos. ✓ 

Durante a troca de uniformes ou roupas, evitar o contato de roupas limpas, com roupas sujas.  ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Intensificar a frequência de higienização dos sanitários. ✓ 

As lixeiras devem ser dotadas de tampa e acionadas sem contato manual. ✓ 

Acionar a descarga com a tampa do vaso sanitário fechada para evitar a disseminação de partículas 
virais no ambiente. 

✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

 

7. ALMOXARIFADO / DEPÓSITO DE MATERIAIS / DESPENSA 

Distanciamento Social 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 
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Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Usar álcool em gel 70 % ou luvas para manuseio dos materiais. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

8. SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS COLETIVOS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Demarcar bancos de vestiário para promover o distanciamento social. ✓ 

Avaliar a necessidade de desativar, temporariamente, os chuveiros.  ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos após o uso do sanitário. ✓ 

Utilizar papel toalha para secagem das mãos. ✓ 

Durante a troca de uniformes e roupas, evitar o contato de roupas limpas, com roupas sujas para 
evitar contaminação cruzada. 

✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Intensificar a frequência de limpeza e higienização. ✓ 

As lixeiras devem ser dotadas de tampa e acionadas sem contato manual. ✓ 

Acionar a descarga com a tampa do vaso sanitário fechada para evitar a disseminação de partículas 
virais no ambiente. 

✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 
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Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

9. GUARITAS 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

 

 

 

 

 

10. VEÍCULOS OFICIAIS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Definir e limitar o número máximo permitido de passageiros. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos em cada parada regulamentar dos veículos oficiais durante as viagens. ✓ 

É obrigatório o uso de máscaras pelo motorista e passageiros. ✓ 

É facultativa a utilização de protetor facial “face shield” pelo motorista, durante as viagens. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Disponibilizar álcool em gel 70 % nos veículos oficiais, inclusive por dispenser com válvula. ✓ 

As superfícies mais tocadas do veículo, como maçanetas, bancos, cintos de segurança devem ser 
higienizadas com maior frequência pelo motorista. 

✓ 

O veículo deverá trafegar com os vidros abertos, favorecendo circulação natural do ar. ✓ 

Evitar o uso de ar condicionado. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Afixar material informativo sobre as medidas preventivas do coronavírus. ✓ 

Sinalizar o número máximo permitido de passageiros. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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IX. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS SETORES DA PUSP-RP COM CARACTERÍSTICAS 
DISTINTAS. 

1. GABINETE 

 

1.1 SEÇÃO TÉCNICA DE INFORMÁTICA (STI) 

LABORATÓRIO 

SALA DE RACK 

EDÍCULAS (I e II) 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

1.2 SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

PORTARIA / RECEPÇÃO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Medir a temperatura corporal com termômetro digital e proibir o acesso de pessoas com 
temperatura acima de 37,5 oC. 

✓ 

Suspender, temporariamente, o acesso de familiares. ✓ 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 
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Monitoramento das Condições de Saúde 

Medir a temperatura corporal na entrada e durante o expediente. Proibir a permanência de pessoas 
com temperatura acima de 37,5 oC. 

✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

REFEITÓRIO / PÁTIO COBERTO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Remover torneiras do lavatório infantil, mantendo o distanciamento entre elas.  ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Suspender, temporariamente, o uso do jogo americano durante as refeições. ✓ 

Desativar, temporariamente, os bebedouros infantis. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

PÁTIO DESCOBERTO 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 
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Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

GALPÃO  

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Selecionar os brinquedos que podem ser utilizados. ✓ 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

QUADRA DESCOBERTA E PARQUE AQUÁTICO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Desativar, temporariamente, a piscina. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Selecionar os brinquedos que podem ser utilizados. ✓ 

Higienizar os brinquedos coletivos após o uso. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SOLÁRIOS 

Distanciamento Social 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Selecionar os brinquedos que podem ser utilizados. ✓ 

Higienizar os brinquedos coletivos após o uso. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

PARQUE INFANTIL (ÁREA VERDE) 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limitar o uso de bancos coletivos de pedra, respeitando o distanciamento mínimo (1,5 m). ✓ 

Desativar, temporariamente, a casinha. ✓ 
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Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Intensificar o tratamento dos tanques de areia. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

ZELADORIA 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

LAVANDERIA 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Retirar, temporariamente, as cadeiras do local. ✓ 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto 

Gabinete do Prefeito 

 

28 

 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SALAS DE PROFESSORES 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Estabelecer escala de revezamento para utilização da sala e equipamentos de uso coletivo. ✓ 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

BIBLIOTECA 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Higienizar adequadamente os materiais, antes e após, o uso. ✓ 
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Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE CRECHE 

REFEITÓRIO 1 (CRIANÇAS) 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

 

 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE CRECHE 

SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL / DORMITÓRIO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Distribuir os colchonetes em toda a sala, mantendo o distanciamento de 2,0 m entre eles. ✓ 

Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Esterilizar os colchonetes após o uso. ✓ 

Fiscalizar a qualidade da limpeza e higienização dos colchões. ✓ 

Realizar a troca diária de lençóis e/ou cobertores individuais. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SANITÁRIO (INFANTIL) 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Remover torneiras do lavatório infantil para promover o distanciamento social recomendado. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Durante a troca de roupas/uniformes, evitar o contato de roupas limpas e sujas para evitar 
contaminação cruzada. 

✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE PRÉ-ESCOLA 

REFEITÓRIO 1 (CRIANÇAS)  

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE PRÉ-ESCOLA 

SANITÁRIO (INFANTIL) 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Remover torneiras do lavatório infantil para promover o distanciamento social recomendado. ✓ 

Higiene Pessoal 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Durante a troca de roupas/uniformes, evitar o contato de roupas limpas e sujas para evitar 
contaminação cruzada. 

✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE SAÚDE E NUTRIÇÃO 

COPA / REFEITÓRIO 2 (ADULTOS) 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Manter somente  1 (uma) mesa e 2 (duas) cadeiras no local. ✓ 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE SAÚDE E NUTRIÇÃO 

COZINHA 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Reduzir e controlar, rigorosamente, o acesso de pessoas externas (fornecedores) nas áreas de 
produção e manipulação de alimentos. 

✓ 

Retirar, temporariamente, cadeiras e bancos do local. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Usar máscaras e luvas no preparo, manuseio e fornecimento dos alimentos e refeições. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 
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Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE SAÚDE E NUTRIÇÃO 

LACTÁRIO 

Distanciamento Social 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Usar máscaras e luvas no preparo, manuseio e fornecimento dos alimentos e refeições. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE SAÚDE E NUTRIÇÃO 

DESPENSA 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Proibir o acesso de fornecedores no local. ✓ 

Higiene Pessoal 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Usar álcool em gel 70 % ou luvas para manuseio dos materiais. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE SAÚDE E NUTRIÇÃO 

ENFERMARIA 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Substituir o banco coletivo, por bancos individuais, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Após o uso, higienizar os termômetros digitais, conforme as instruções do fabricante. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Medir a temperatura corporal durante o expediente. Proibir a permanência de pessoas com 
temperatura acima de 37,5 oC. 

✓ 
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SERVIÇO DE CRECHE (CRECHE CAROCHINHA) 

SEÇÃO DE SAÚDE E NUTRIÇÃO 

SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Suspender, temporariamente, o horário de sono por não haver possibilidade de distanciamento dos 
colchonetes nas salas de educação infantil. 

✓ 

Selecionar os brinquedos que podem ser utilizados. ✓ 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA (DVADM) 

2.1 SEÇÃO DE EXPEDIENTE 

BALCÃO DE ATENDIMENTO / SALAS ADMINISTRATIVAS / ARQUIVO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Priorizar o atendimento ao público pela barreira de vidro. ✓ 

Instalar barreira em acrílico ou similar no balcão de recebimento/envio de documentos. ✓ 

Disponibilizar caixas para devolução de processos, protocolados e similares. ✓ 

A entrega/recebimento de documentos do malote deve ser, previamente, agendada. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Remover canetas e similares para uso de terceiros. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

2.2 SEÇÃO DE ENCADERNAÇÃO 

SALÃO DE TRABALHO – MÁQUINAS 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

3. DIVISÃO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE (DVATCOM) 

3.1 SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL (COPI) 

SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão e específicas para ambientes comuns da PUSP-RP. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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3.2 SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO) 

SAGUÃO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Instalar barreiras em acrílico ou similares, se necessárias. ✓ 

Desativar, temporariamente, as catracas ou similares. ✓ 

Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Remover revistas, panfletos ou outros materiais sobre mesas e balcões. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO) 

REFEITÓRIO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Manter o sistema drive thru, até nova orientação da Reitoria. ✓ 

Higiene Pessoal  

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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3.3 SEÇÃO DE MORADIAS 

3.3.1 CASA DE HÓSPEDES (8 e 9) 

SECRETARIA  

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Instalar barreiras em acrílico ou similares, se necessárias. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as chaves dos quartos a cada acomodação. ✓ 

Disponibilizar, excepcionalmente, máscaras descartáveis aos hóspedes. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

 

 

SEÇÃO DE MORADIAS 

CASAS DE HÓSPEDES (8) 

COPA / REFEITÓRIO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Isolar, temporariamente, o refeitório onde o café da manhã é servido. ✓ 

O hóspede poderá preparar refeições rápidas na copa para consumo nos quartos. ✓ 

Solicitar ao hóspede cuidados redobrados no recebimento de alimentos por delivery. ✓ 
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Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos antes e após cada refeição. ✓ 

Não compartilhar pratos, talheres, xícaras, copos e similares. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Utilizar embalagens individuais de talheres e guardanapos. ✓ 

Instalar protetor salivar na bancada do café da manhã. ✓ 

Intensificar a frequência de higienização dos pegadores de alimentos de café da manhã. ✓ 

Utilizar saco ou filmes plásticos para conservação de alimentos em geladeiras de uso comum. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SEÇÃO DE MORADIAS 

CASAS DE HÓSPEDES (8 e 9) 

3.3.2 ACOMODAÇÕES 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limitar a capacidade de hospedagem pela quantidade de sanitários (1 sanitário por hóspede), para 
evitar o uso coletivo de sanitários/chuveiros. 

✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Solicitar ao hóspede cuidados redobrados no recebimento de alimentos por delivery. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Orientar os hóspedes a deixar na cozinha bandeja, pratos, talheres, xícaras, copos e outros 
utensílios, imediatamente, após o término das refeições. 

✓ 

Solicitar ao hóspede cuidados redobrados no recebimento de alimentos por delivery. ✓ 

Manter intervalo de 24h entre uma hospedagem e outra. ✓ 

Realizar a troca de todo o enxoval de cama e banho, a cada hospedagem. ✓ 

Orientar sobre o uso restrito de ventiladores e ar condicionado, priorizando ventilação natural. ✓ 

Higienizar as chaves das acomodações a cada devolução. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

 

 

SEÇÃO DE MORADIAS 

3.3.3 ALOJAMENTO DE MOTORISTAS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Desativar 1 (um) dormitório para evitar o uso coletivo do sanitário. ✓ 

Limitar a capacidade de hospedagem para 1 (um) motorista por apartamento. ✓ 

Higiene Pessoal 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Solicitar ao motorista cuidados redobrados no recebimento de alimentos por delivery. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as chaves das acomodações a cada devolução. ✓ 

Manter intervalo de 24h entre uma hospedagem e outra. ✓ 

Realizar a troca de todo o enxoval de cama e banho, a cada hospedagem. ✓ 

Orientar sobre o uso restrito de ventiladores e ar condicionado, priorizando ventilação natural. ✓ 

Higienizar as chaves das acomodações a cada devolução. ✓ 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SEÇÃO DE MORADIAS 

CASAS DE HÓSPEDES (8 e 9) 

SANITÁRIOS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Restringir o uso por apartamento. ✓ 

Proibir, temporariamente, o uso coletivo dos sanitários. ✓ 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos após o uso do sanitário. ✓ 

Utilizar papel toalha para secagem das mãos. ✓ 
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Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

As lixeiras devem ser dotadas de tampa e acionadas sem contato manual. ✓ 

Acionar a descarga com a tampa do vaso sanitário fechada, para evitar a disseminação de partículas 
virais no ambiente. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Afixar em local visível cartaz com procedimento correto para higienização das mãos. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

3.4 SEÇÃO TÉCNICA DE APOIO AO VISITANTE ESTRANGEIRO (CAPEE) 

3.4.1 CASA DE HÓSPEDES (7) 

SECRETARIA  

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Instalar barreiras em acrílico ou similares, se necessárias. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Disponibilizar, excepcionalmente, máscaras descartáveis aos hóspedes. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SEÇÃO TÉCNICA DE APOIO AO VISITANTE ESTRANGEIRO (CAPEE) 

CASAS DE HÓSPEDES (7) 

COPA 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

O hóspede poderá preparar refeições rápidas na copa para consumo nos quartos. ✓ 

Solicitar ao hóspede cuidados redobrados no recebimento de alimentos por delivery. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos antes e após cada refeição. ✓ 

Não compartilhar pratos, talheres, xícaras, copos e similares. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Utilizar embalagens individuais de talheres e guardanapos. ✓ 

Instalar protetor salivar na bancada do café da manhã. ✓ 

Intensificar a frequência de higienização dos eletrodomésticos e utensílios. ✓ 

Utilizar saco ou filmes plásticos para conservação de alimentos em geladeiras de uso comum. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SEÇÃO TÉCNICA DE APOIO AO VISITANTE ESTRANGEIRO (CAPEE) 

CASAS DE HÓSPEDES (7) 

3.4.2 ACOMODAÇÕES 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limitar a capacidade de hospedagem pela quantidade de sanitários (1 sanitário por hóspede), para 
evitar o uso coletivo de sanitários/chuveiros. 

✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Solicitar ao hóspede cuidados redobrados no recebimento de alimentos por delivery. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Orientar os hóspedes a deixar na cozinha bandeja, pratos, talheres, xícaras, copos e outros 
utensílios, imediatamente, após o término das refeições. 

✓ 

Solicitar ao hóspede cuidados redobrados no recebimento de alimentos por delivery. ✓ 

Manter intervalo de 24h entre uma hospedagem e outra. ✓ 

Realizar a troca de todo o enxoval de cama e banho, a cada hospedagem. ✓ 

Orientar sobre o uso restrito de ventiladores e ar condicionado, priorizando ventilação natural. ✓ 

Higienizar as chaves das acomodações a cada devolução. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SEÇÃO TÉCNICA DE APOIO AO VISITANTE ESTRANGEIRO (CAPEE) 

CASAS DE HÓSPEDES (7) 

SANITÁRIOS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Restringir o uso por apartamento. ✓ 

Proibir, temporariamente, o uso coletivo dos sanitários. ✓ 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos após o uso do sanitário. ✓ 

Utilizar papel toalha para secagem das mãos. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

As lixeiras devem ser dotadas de tampa e acionadas sem contato manual. ✓ 

Acionar a descarga com a tampa do vaso sanitário fechada, para evitar a disseminação de partículas 
virais no ambiente. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Afixar em local visível cartaz com procedimento correto para higienização das mãos. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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3.5 SEÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 

3.5.1 OFICINAS CULTURAIS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Restringir as atividades que requeiram maior proximidade, como dança conjunta, práticas de teatro 
que envolvam corpo a corpo, atividades culturais de 0 a 6 anos. 

✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Fornecer orientação aos participantes quanto à higienização adequada dos objetos de uso pessoal e 
evitar o uso de material coletivo que exija passagem ou compartilhamento durante as oficinais. 

✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Proibir o consumo de alimentos e bebidas nas salas, corredores e demais espaços de atividades. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SEÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 

3.5.2 TEATRO DO CAMPUS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

O distanciamento mínimo não se aplica entre pessoas que habitam a mesma residência ou do mesmo 
convívio. 

✓ 

Durante os espetáculos, os intervalos devem ser suspensos para evitar a movimentação do público. ✓ 

Suspender a participação do público nos palcos durante as apresentações. ✓ 

A conferência de ingressos deve ser visual, sem contato manual do atendente. ✓ 

A demarcação dos lugares deve ser alternada entre os assentos e fileiras. ✓ 

Escalonar a saída do público pelas fileiras de assentos mais próximas da porta de entrada/saída. ✓ 

Orientar o público a sair pela mesma porta de entrada. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Elaborar previsão de limpeza e higienização dos ambientes, com intervalos entre os eventos . ✓ 

Proibir o consumo de alimentos e bebidas no local. ✓ 
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Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

3.6 SEÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS (CEFER) 

3.6.1 SALAS DE AULAS COLETIVAS (BLOCOS B e C) 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Estabelecer um intervalo de 15 minutos entre as aulas para evitar aglomeração. ✓ 

Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Intensificar a frequência de higienização em todos os materiais e equipamentos utilizados em aula. 
Usar borrifador, álcool líquido e papel toalha descartável. 

✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SEÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS (CEFER) 

3.6.2 QUADRAS POLIESPORTIVAS (GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS COBERTAS E 
DESCOBERTAS), CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE ATLETISMO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

As atividades coletivas que requeiram o compartilhamento de materiais devem permanecer, 
temporariamente, suspensas. 

✓ 

Higiene Pessoal  

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SEÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS (CEFER) 

3.6.3 COMPLEXO AQUÁTICO (PISCINA) 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

O número máximo permitido de usuários é 8 (oito), sendo 1 (um) por raia. ✓ 

Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

O empréstimo de materiais fica, temporariamente, suspenso. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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4. DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES (DVMANOP) 

4.1 SERVIÇO DE ÁRES VERDES E MEIO AMBIENTE 

SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 

4.1.1 GALPÃO PARA ESTACIONAMENTO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Afixar material informativo sobre as medidas preventivas do coronavírus. ✓ 

 

Não se aplica. ✓ 

 
 

SERVIÇO DE ÁRES VERDES E MEIO AMBIENTE 

SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 

4.1.2 OFICINA MECÂNICA 

Distanciamento Social 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Evitar o compartilhamento e higienizar adequadamente ferramentas e bancadas de trabalho, antes 
e após o uso. 

✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SERVIÇO DE ÁRES VERDES E MEIO AMBIENTE 

SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 

DEPÓSITO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (GALPÃO EXTERNO) 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE ÁREAS VERDES E MEIO AMBIENTE 

DEPÓSITO DE MATERIAIS (GALPÃO EXTERNO) 

4.1.3 VIVEIRO DE MUDAS 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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4.2 SEÇÃO DE OFICINAS DE PRECISÃO 

SALÃO DE TRABALHO (MÁQUINAS) 

Distanciamento Social 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão.  ✓ 

Higiene Pessoal 

Evitar o compartilhamento e higienizar adequadamente ferramentas e bancadas de trabalho, antes e 
após o uso. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

 

SEÇÃO DE OFICINAS DE PRECISÃO 

DEPÓSITOS DE MATERIAIS (GALPÃO INTERNO E EXTERNO) 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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4.3 SEÇÃO DE TRANSPORTES 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS (GALPÃO) 

OFICINA MECÂNICA 

LAVADOR DE VEÍCULOS OFICIAIS 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SEÇÃO DE TRANSPORTES 

POSTO DE COMBUSTÍVEL 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Não utilizar álcool em gel 70 % para manusear a mangueira de abastecimento. Use luvas nitrílicas. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Não utilizar álcool em gel 70 % para manusear materiais específicos do posto de combustível. Use 
luvas nitrílicas. 

✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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4.4 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 

DEPÓSITO DE MATERIAIS (GALPÃO EXTERNO) 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

4.5 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 

SALA DE FERRAMENTAS 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal 

Evitar o compartilhamento e higienizar adequadamente ferramentas e bancadas de trabalho. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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4.6 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

GALPÃO PINTURA (EXTERNO) 

Distanciamento Social 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Evitar o compartilhamento de ferramentas de uso individual e bancadas de trabalho. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

DEPÓSITOS DE MATERIAIS (GALPÃO INTERNO E EXTERNO) 

Distanciamento Social 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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4.7 SEÇÃO DE OFICINAS (REFRIGERAÇÃO) 

SALÃO DE TRABALHO (MÁQUINAS) 

Distanciamento Social 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão.  ✓ 

Higiene Pessoal 

Evitar o compartilhamento e higienizar adequadamente ferramentas e bancadas de trabalho, antes e 
após o uso. 

✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SEÇÃO DE OFICINAS/REFRIGERAÇÃO 

DEPÓSITO DE MATERIAIS (GALPÃO EXTERNO) 

Distanciamento Social 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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5. DIVISÃO DE APOIO TRANSITÓRIO 
 

5.1 SERVIÇO DE BIBLIOTECA 

PORTARIA / RECEPÇÃO / BALCÃO DE ATENDIMENTO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Controlar o acesso de pessoas na entrada, verificando se o destino pretendido atingiu sua 
capacidade de lotação. 

✓ 

Desativar, temporariamente, as catracas. ✓ 

Instalar barreiras em acrílico ou similares, onde necessário. ✓ 

Demarcar cadeiras/longarinas para promover o distanciamento recomendado. ✓ 

Disponibilizar caixas para devolução de livros, teses, revistas e similares. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Remover canetas e similares para uso de terceiros. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Remover revistas, panfletos ou outros materiais sobre mesas e balcões. ✓ 

Manter os livros, teses, revistas e similares devolvidos, em sala específica para quarentena de 14 
dias. 

✓ 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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SERVIÇO DE BIBLIOTECA 

ACERVO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Solicitar o empréstimo de material, exclusivamente, pelos canais de comunicação disponibilizados 
e sua retirada deve ocorrer mediante agendamento prévio. 

✓ 

Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Manter os livros, teses, revistas e similares devolvidos, em sala específica para quarentena de 14 
dias. 

✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 
 
 
 
 

SERVIÇO DE BIBLIOTECA 

SEÇÃO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 

SALAS DE ESTUDO E PRÓ-ALUNO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Estabelecer um intervalo de 15 minutos entre os agendamentos para evitar aglomeração. ✓ 

Demarcar mesas de uso comum, individualizando os espaços de estudo. ✓ 

Remover ou demarcar cadeiras para promover o distanciamento recomendado (1,5 m). ✓ 
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Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

5.2 SERVIÇO DE BIOTÉRIO GERAL 

SEÇÃO OPERACIONAL / SEÇÃO DE APOIO TÉCNICO 

SALAS ADMINISTRATIVAS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Disponibilizar pedilúvio na entrada do prédio. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

SERVIÇO DE BIOTÉRIO GERAL 

5.2.1 LABORATÓRIOS DE CRIOPRESERVAÇÃO DE EMBRIÕES E MONITORAMENTO SANITÁRIO 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Suspender, temporariamente, as visitas técnicas aos laboratórios de simulação realística. ✓ 
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Higiene Pessoal 

Comunicação - Material Informativo  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Disponibilizar pedilúvio na entrada do prédio. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 
 

SERVIÇO DE BIOTÉRIO GERAL 

5.2.2 ÁREA DE EXPEDIÇÃO DE ANIMAIS 

Distanciamento Social 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Demarcar o piso com cone ou fita zebrada para manter distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, 
durante o atendimento. 

✓ 

Atendimento prioritário para fornecimento semanal de animais, mediante agendamento prévio. ✓ 

Higiene Pessoal  

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higienizar as mãos a cada atendimento. ✓ 

Orientar usuários para higienização das mãos ao adentrar no local. ✓ 

Solicitar ao usuário a utilização de canetas e similares próprios. ✓ 

Remover canetas e similares para uso de terceiros. ✓ 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Disponibilizar pedilúvio na entrada do prédio. ✓ 
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Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 

 

5.3 LABORATÓRIO DE RESÍDUOS QUÍMICOS (LRQ) 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA 

SALA DE ANÁLISES QUÍMICAS 

ENTREPOSTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 

Distanciamento Social 

Comunicação - Material Informativo 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Higiene Pessoal 

Limpeza e Higienização de Ambientes 

Seguir as recomendações gerais padrão. ✓ 

Seguir as recomendações de boas práticas em laboratórios. ✓ 

                                                                                                                   Monitoramento das Condições de Saúde 

Não se aplica. ✓ 
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X. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todas as recomendações descritas neste protocolo foram baseadas na legislação vigente 

e literatura específica da COVID-19 visando a preservação da saúde e da vida e, podem ser 

alteradas conforme evolução da pandemia. Tais medidas contribuem para que a universidade 

continue cumprindo sua responsabilidade acadêmica e social perante à sociedade.  

 

Ribeirão Preto, 13 de agosto de 2020. 

 

Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque 

Prefeito do Campus USP de Ribeirão Preto 
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ANEXO A. TERMO DE RESPONSABILIDADE (KIT COVID-19). 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

EPIS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA PROTEÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

 

NOME: _______________________  RG no:  _________________ Nº USP: ____________ 

FUNÇÃO: _____________________          SETOR: __________________ 

 

Declaro que recebi, da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais de higienização para proteção e combate à COVID-

19 no ambiente de trabalho, por mim inspecionados, novos e em perfeitas condições de uso, os quais 

ficam sob minha total responsabilidade. Comprometo-me a mantê-los em perfeitas condições de uso e 

conservação, além de utilizá-los, exclusivamente, em todas as atividades desenvolvidas no trabalho, bem 

como na circulação em espaços de uso comum, no ambiente universitário, sempre observando as 

recomendações constantes do Protocolo Sanitário do governo do estado de São Paulo e demais normas 

e diretrizes institucionais. Estou ciente de que o uso obrigatório de máscaras de proteção facial constitui 

condição de ingresso e frequência, eventual ou permanente, nos recintos da Universidade de São Paulo e 

que o descumprimento dessa obrigação poderá acarretar a responsabilização administrativa, civil e penal 

cabíveis nos termos da legislação vigente. 

 

DATA ENTREGA DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO OBSERVAÇÕES* 

__/__/____ 
Máscara Semi-Facial, em 
algodão 

5  F 

__/__/____ Protetor facial (“face shield”) 1  F 

__/__/____ Álcool em gel, fr. 500 mL 1  F 

__/__/____ Álcool líquido, fr. 1 L 1  F 

__/__/____ Sabão líquido, fr. 500 mL 1  F 

* F = fornecimento, R = reposição. 
 
 
Entrega realizada por __________________________________  (______________________________). 
                                                                                                                                               Assinatura 

 
Ribeirão Preto, ___ de ___________________ de 2020. 
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ANEXO B. COMO HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO/SABONETE LÍQUIDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. molhe as mãos com água, 
evitando encostar na pia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. aplique quantidade suficiente de 
sabão/sabonete líquido para cobrir 

todas as superfícies das mãos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ensaboe as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. esfregue a palma da mão direita 
contra o dorso da mão esquerda e 
vice-versa, entrelaçando os dedos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. entrelace os dedos e friccione os 
espaços interdigitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. esfregue o dorso dos dedos de 
uma mão com a palma da mão 

opostoa e vice-versa, segurando os 
dedos com movimento de vai e vem. 

 
 
 
 
 

 
 
 

7. esfregue o polegar direito, com 
auxílio da palma da mão esquerda 
e vice-versa, utilizando movimento 

circular. 

 
 
 
 
 

 
 
 

8. friccione as polpas digitais e unhas 
da mão esquerda contra a palma da 

mão direita fechada em concha e vice-
versa, fazendo o mesmo movimento. 

 
 
 
 
 

 
 
 

9. esfregue o punho esquerdo com 
auxílio da palma da mão direita e vice-
versa, utilizando movimento circular. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. enxague as mãos, retirando os resíduos de 
sabão/sabonete líquido. Evite contato direto das mãos 

ensaboadas com a torneira. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. seque as mãos com papel-toalha, iniciando pelas 
mãos e seguindo pelos punhos. 

 
 

Fonte: Adaptado de AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Higienize as mãos: salve vidas. 2020. 
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ANEXO C. COMO HIGIENIZAR AS MÃOS COM ÁLCOOL EM GEL 70 %. 
 

 

 

 

 

1. aplique quantidade 

suficiente de álcool em gel 70 % 

em uma das mãos em forma de 

concha para cobrir todas as 

superfícies das mãos. 

 

 

 

 

2. friccione as palmas entre si. 

 

 

 

 

3. friccione a palma direita 

contra o dorso da mão 

esquerda entrelaçando os 

dedos e vice-versa. 

 

 

 

 

4. entrelace os dedos e friccione 

os espaços interdigitais. 

 

 

 

 

5. friccione o dorso dos dedos 

de uma mão com a palma da 

mão oposta, segurando os 

dedos, com movimento de 

vai e vem e vice-versa. 

 

 

 

 

6. friccione o polegar 

esquerdo, com auxílio da 

palma da mão direita, 

utilizando-se de movimento 

circular e vice-versa. 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. friccione as polpas digitais e unhas da mão direita 
contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento 

circular e vice-versa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. quando estiverem secas, suas mãos estarão 
seguras. 

Fonte: Adaptado de AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Higienize as mãos: salve vidas. 2020. 
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ANEXO D. COMO COLOCAR A MÁSCARA FACIAL DE USO NÃO PROFISSIONAL (TECIDO). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. fazer a higienização 
das mãos, com água e 
sabão/sabonete líquido 
ou álcool em gel 70 %, 
cobrindo todas as 
superfícies das mãos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. não tocar na frente da 
máscara. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. fixar os elásticos por trás das 
orelhas ou amarrar as tiras atrás 

da cabeça. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. cobrir totalmente a boca, 
nariz e queixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. manter conforto e espaço 
para respiração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. não tocar na frente da 
máscara durante o uso.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. Ok! Você está protegido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de FREEPIK. Como usar e remover a máscara passo a passo para evitar a propagação de 
bactérias, coronavírus. Vetor premium. 2020. 
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ANEXO E. COMO RETIRAR A MÁSCARA FACIAL DE USO NÃO PROFISSIONAL (TECIDO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. antes de retirar a máscara, higienizar as 
mãos com sabão/sabonete líquido ou álcool 

em gel 70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. não tocar na frente da máscara. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. dessamarrar as tiras atrás da cabeça ou tirar os elásticos 

por trás das orelhas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. antes de descartar a 
máscara, acondicionar em saco 
plástico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. descartar o saco plástico com a máscara suja, 
em local apropriado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. repetir o procedimento de 
higienização das mãos. 

Fonte: Adaptado de FREEPIK. Como usar e remover a máscara passo a passo para evitar a propagação 
de bactérias, coronavírus. Vetor premium. 2020 
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ANEXO F. INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 
PRETO/SP PARA CASOS SUSPEITOS DE COVID-19. 
 
 

Para servidores e alunos 

POLO COVID-19 
Rua Treze de Maio, 353 (localização em frente à UPA 13 de maio) 

Disque COVID-19: 0800 770 1160 
(serviço de informações e telemedicina prestado por profissionais da área de saúde) 
 
 
 

Para servidores e dependentes (opcional) 

BENEFÍCIO USP/SÃO FRANCISCO (Unidade Leão XIII)  
Pronto atendimento - 24h 
Rua Pedro Pegoraro, 99, Nova Ribeirania (Marginal da Avenida Leão XIII, 53-185) 

Tel. 0800 737 3838 
 
 
 

Para servidores e alunos em atividades no Campus 

 MEDICAR – Emergências Médicas 
(contatar previamente a Guarda Universitária – 3315 3600 / 3315 3700) 
 
Tel. 0800 941 5455 
       3512 4433 
 


