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Protocolo para retorno das atividades presenciais

Sumario:
1 - Ações do Sedes para segurança da comunidade;
2 - Ações que cabem à comunidade Sedes;
3 - Alterações no funcionamento da Biblioteca Madre Cristina;
4 - Orientação para usuários da Clinica Psicológica, do CNRVV e do NAS;

1 - Ações do Sedes para segurança da comunidade;
1.1 - Exigência do uso permanente de máscara por todas as pessoas em todos os espaços;
1.2 - Aferição da temperatura para entrar no Instituto;
1.3 - Tapetes sanitizantes em todas as entradas para higienização da sola do calçado;
1.4 - Instalação de dispensers de álcool em gel 70% em diversos pontos de todos os andares;
1.5 - Treinamento para a equipe de limpeza sobre as técnicas de desinfecção dos ambientes e
protocolos específicos para todas as equipes de colaboradores sobre os procedimentos de
prevenção e de higiene pessoal;
1.6 - Fornecimento de EPIs para todos os funcionários e adequados às suas funções;
1.7 - Diminuição dos intervalos da limpeza e desinfecção das áreas do Instituto, inclusive dos
equipamentos compartilhados como: elevadores, controles, computadores, telefones, etc...;
1.8 - Bloqueio temporário do modo de esguicho (bocais) dos bebedouros. A água sairá apenas
pelas torneiras adequadas para o enchimento de copos, garrafas, jarras, etc...;
1.9 - Reorganização de todos os espaços para que seja respeitado o distanciamento de 1,5m;
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1.10 - Higienização das salas de aula e de atendimento terapêutico no final de cada uso;
1.11 - Ampla divulgação dos métodos de combate a COVID-19 como higienização correta das
mãos, etiquetas respiratórias, maneira correta de manipular a máscara, distanciamento social,
etc...;

2 - Ações que cabem à comunidade Sedes
2.1 - Antes de sair de casa é recomendado que a temperatura corporal seja aferida e caso
esteja 37,5° ou mais , ou ainda apresente algum sintoma de gripe, fique em casa ou procure
atendimento médico se necessário;
2.2 - Medir a temperatura corporal, higienizar a sola do calçado e as mãos na chegada ao
Sedes;
2.3 - Sempre use máscara e tenha sempre uma ou mais de reserva (dependendo do período
de permanência) para troca;
2.4 - Evite contatos físicos como beijos, abraços e apertos de mãos e mantenha distância de
1,5m da outra pessoa;
2.5 - Não compartilhe objetos pessoais como canetas, fones de ouvido, talheres, etc...;
2.6 - Evite tocar as mãos em corrimões, batentes, maçaneta e caso o faça higienize as mãos
posteriormente;
2.7 - Higienize as mãos frequentemente com água e sabão e caso não esteja próximo de uma
pia utilize álcool em gel 70%;
2.8 - Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos
como já indicado;
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2.9 - Abrir a porta dos banheiros sem tocar na maçaneta. Na parte inferior interna das portas
existe um suporte para possibilitar a abertura com os pés;
2.10 - Sempre manter as portas e janelas abertas a fim de possibilitar a troca de ar;
2.11 - Não Utilize ventiladores e aparelhos de ar condicionado;
2.12 - Sempre usar as escadas para se locomover pelo prédio, APENAS pessoas com
mobilidade reduzida podem usar o elevador e o mesmo deve transportar uma pessoa por vez.
Quem utilizar o elevador deve evitar falar ao telefone ou enviar mensagens de voz para que
não fiquem gotículas dentro da cabine;

3 - Alterações no funcionamento da Biblioteca Madre Cristina
3.1 - Seguir todas as medidas de prevenção de contagio;
3.2 - Foi criado um status chamado “quarentena” que irá respeitar o período de desinfecção
dos livros, antes de se deslocar até a biblioteca consulte a disponibilidade da obra;
3.3 - A reabertura da biblioteca será dividida em duas fases;
3.3.1 - Primeira fase:
3.3.1.1 - O atendimento será feito na entrada da biblioteca. Não é necessário o préagendamento para empréstimos ou devoluções, mas é preciso respeitar o distanciamento
social durante a espera no atendimento;
3.3.2 - Segunda fase;
3.3.2.1 - O Atendimento será feito na parte interna da biblioteca;
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3.3.2.2 - O acervo será interditado e apenas os funcionários terão autorização para acessa-lo;
3.3.2.3 - Os armários serão temporariamente inutilizados;
3.3.2.4 - A sala de estudo terá nova capacidade de uma pessoa por mesa e os usuários devem
colocar seus pertences em cima da mesma;
3.3.2.5 - A sala de informática também sofrerá alteração na sua capacidade respeitando o
distanciamento social;
3.3.2.6 - Em cima de todas as mesas terá um borrifador e nas paredes um dispenser de papel
para que o próprio usuário higienize a mesa e cadeira após o uso;

4 - Orientações para usuários da Clinica, do CNRVV e do NAS;
4.1 - Seguir todas as medidas de prevenção de contagio;
4.2 - Antes de saírem de casa é recomendado que as temperaturas corporais do atendido e do
acompanhante sejam aferidas e caso estejam 37,5° ou mais, ou ainda apresentarem algum
sintoma de gripe, fique em casa ou procure atendimento médico se necessário;
4.3 - Recomendamos que as crianças não levem brinquedos ou algum outro objeto pessoal
para o atendimento;
4.4 - Antes e depois de assinar a lista de presença, higienizar as mãos;
4.5 - As poltronas das salas de espera serão distribuídas pelos corredores para que seja
respeitado o distanciamento social e só poderão sentar na mesma poltrona pessoas que
moram na mesma residência;
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