UNIPÊ CONTRA A

APRESENTAÇÃO
Em face à pandemia do Novo Coronavírus e de
modo a resguardar a saúde de todos, o UNIPÊ
suspendeu as suas atividades institucionais
presenciais desde o dia 17 de março de 2020,
conforme preceituou a PORTARIA MEC Nº 343, de
17 de março de 2020.
Como forma de preparar a Instituição e toda a
comunidade acadêmica para o retorno às
atividades presenciais, a Comissão Interna de
Acompanhamento da COVID-19 (CIAC), elaborou
este Guia Prático de Convivência no Campus em
tempos de COVID-19, onde constam orientações
gerais voltadas aos alunos, professores e demais

colaboradores, que necessitarão frequentar o campus
para o desenvolvimento de atividades essenciais,
seguindo o plano de retomada, pactuado com as
entidades governamentais.
Lembramos que a retomada às atividades presenciais
será feita de forma gradativa, e que o avanço da
mesma depende do comportamento de todos,
garantindo uma convivência segura e responsável.
Orientamos a leitura atenta de todas as
recomendações constantes neste guia, a fim de que
colaboremos e circulemos, com responsabilidade, nas
instalações do campus.

Mensagem da Reitora
O Unipê, através da educação, continuará transformando
pessoas que transformam. Você, aluno Unipê, é um agente
primordial nessa transformação de cultura que
precisaremos realizar, para adequar o nosso Campus e
tudo à nossa volta a esta nova e desaﬁadora realidade.
Este será um momento importante de colaboração e
empatia . Contamos com você, para juntos nos
adaptarmos da melhor forma.
Profa. Mariana Brito

DISTANCIAMENTO SOCIAL
Dentre as principais recomendações para a
redução da velocidade de contágio pelo Novo
Coronavírus, agente causador da Covid-19, estão
as medidas de distanciamento social.
Como forma de retornar às nossas atividades
presenciais, passaremos a adotar medidas de
distanciamento social seletivo para nossa
comunidade acadêmica, onde apenas os grupos
de risco permanecerão em isolamento social com
atividades remotas, podendo as demais pessoas,
desde que assintomáticas e conforme as
deﬁnições
de
prioridade
instituicional,
frequentarem o Campus.
Diferente do distanciamento social ampliado, onde
as instituições de ensino e diversos outros setores
da economia tiveram suas atividades presenciais

suspensas para reduzir a velocidade de propagação da
Covid-19, o distanciamento social seletivo permite a
retomada gradual das atividades, desde que tomadas
algumas precauções, de modo a preservar as pessoas
inseridas em grupos vulneráveis, evitando o contato
destas com indivíduos infectados assintomáticos ou
sintomáticos, o que facilita o controle da epidemia.
Neste sentido, como forma de contribuir com o
controle da propagação da Covid-19 e evitar que
tenhamos que voltar a praticar o distanciamento social
ampliado, ou até mesmo o Lockdown, como medidas
de contenção de uma segunda onda de contágio,
adotaremos algumas novas regras de circulação e
convívio dentro do nosso Campus.

A seguir, você irá encontrar algumas medidas que deverão ser adotadas como novos hábitos de convivência
na nossa comunidade acadêmica:
• Evite permanecer nos corredores, deixando-os exclusivos à circulação para deslocamento entre os blocos,
setores administrativos e espaços de aprendizagem;
• ao entrar ou sair de um ambiente, aguarde a uma distância mínima de dois metros, de uma outra pessoa, até
que esta passe pela porta, para que só então você possa ter acesso;
• ao término da aula, a saída da sala deve ser realizada por ﬁleiras de carteiras, iniciando pela mais próxima da
porta, seguindo até a última da sala, orientando assim o ﬂuxo;
• entre uma aula e outra, evite sair da sala, reduzindo assim a circulação, devendo deixar o ambiente sair
apenas quando for indispensável;
• evite abraços, beijos e apertos de mãos, e passe a adotar um comportamento amigável sem contato físico,
mas sempre com um sorriso no olhar e empatia; e
• caso precise utilizar os elevadores e plataformas, priorize o uso individual.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Como deve ser feita a higienização correta das mãos?
A correta higienização das mãos tem se mostrado
a medida não farmacológica mais eﬁcaz no
combate ao Novo Coronavirus. Para que você
possa realizar essa medida com a frequência e
rotina necessárias, o UNIPÊ tem garantido o
reabastecimento de sabonete líquido e papel
toalha nos lavatórios de mãos, bem como instalou
nos pontos de maior circulação e contato com
algumas superfícies, a exemplo dos corrimões das
escadas, dispensadores de álcool em gel a 70%,
que devem ser utilizados quando não for possível
a higienização das mãos com água e sabão.

Deste modo, orientamos que, minimamente, a
lavagem das mãos seja realizada:
• Ao chegar ao Campus;
• ao tocar superfícies que possam estar contaminadas;
• ao compartilhar objetos pessoais;
• ao manipular sua máscara;
• antes das refeições; e
• após utilização do sanitário.

Para auxiliar na correta higienização das mãos de modo a garantir a eliminação dos microrganismos
presentes, iremos explicar como essa higienização deve ser realizada:
• Primeiro retire todos os acessórios (anéis, pulseiras, relógio), para evitar a permanência de microorganismos
não removidos com a lavagem das mãos;
• abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia;
• aplicar na palma da mão quantidade suﬁciente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos
(seguir a quantidade recomendada pelo fabricante);
• ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;
• esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa;
• entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;
• esfregar 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;
• esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando- se movimento circular e
vice-versa;
• friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha,
fazendo movimento circular e vice-versa;
• enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a
torneira;
• secar as mãos com papel toalha descartável; e
• no caso de torneiras com contato manual para fechamento,
sempre utilize papel toalha.

HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS

Abra a torneira e molhe as
mãos, evitando encostar na pia.

Esfregue a palma da mão
esquerda contra o dorso da
mão direita (e vice-versa,
entrelaçando os dedos).

Esfregue o polegar direito com
o auxílio da palma da mão
esquerda (e vice-versa),
utilizando movimento circular.

Enxágue as mãos, retirando os
resíduos de sabonete. Evite
contato direto das mãos
ensaboadas com a torneira.

Aplique na palma da mão
quantidade suﬁciente de sabonete
líquido (seguir a quantidade
recomendada pelo fabricante).

Ensaboe as palmas das mãos,
friccionando-as entre si.

Entrelace os dedos e
friccione os espaços
interdigitais.

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.

Friccione as polpas digitais e
unhas da mão esquerda contra
a palma da mão direita, fechada
em concha (e vice-versa),
fazendo movimento circular.

Seque as mãos com
papel-toalha descartável,
iniciando pelas mãos e
seguindo pelos punhos.

Esfregue o punho esquerdo
com o auxílio da palma da
mão direita (e vice-versa),
utilizando movimento circular.

https://www.youtube.com/watch?v=krSDE0_KBMs

Fonte: ANVISA.

O QUE É ETIQUETA RESPIRATÓRIA E
POR QUE DEVO ADOTÁ-LA?
O espirro, assim como a tosse, é uma reação involuntária de nosso organismo à presença de partículas ou
microrganismos que causam irritação nas vias aéreas, como poeira, pólen, ácaros, vírus, bactérias e fumaça.
Atuando como um eﬁciente mecanismo de defesa de nosso organismo, estes consistem na expulsão brusca e
rápida de ar, gotículas e às vezes secreções pelo nariz e boca.
Para evitar a disseminação desses microrganismos pelo ar e contaminação das superfícies, devemos seguir a
etiqueta respiratória, que nada mais é do que a adoção de hábitos para conter a disseminação de gotículas ao
tossir ou espirrar. Para ajudar a desenvolver esses novos hábitos, seguem algumas orientações:
• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos;
• se precisar utilizar um lenço, descarte-o imediatamente após o uso, higienizando as mãos com água e sabão
ou álcool em gel a 70% e logo após o descarte;
• mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando; e
• evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Se precisar tocar, lave sempre as mãos como já
indicado.
Como proteger a mim e aos outros do Novo Coronavirus?
Devido à grande demanda e à diﬁculdade de aquisição de equipamentos de proteção individual descartáveis,
necessários para proteção contra o Novo Coronavírus, em especial, máscaras cirúrgicas, tem-se priorizado a
destinação desses equipamentos aos proﬁssionais de saúde que precisarão lidar com pacientes contaminados
ou em potencial.
Para tanto, a população está sendo orientada a produzir máscaras caseiras, considerando que pesquisas têm
apontado que a utilização destas impede a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz ou pela boca do
usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da
população e uma possível diminuição de casos da Covid-19.
Nessa perspectiva e de acordo com o Decreto 40.217 de 02 de maio de 2020, do Governo do Estado da
Paraíba, é obrigatório o uso de máscaras.
Para auxiliar na adoção desse novo hábito, passaremos algumas dicas para confecção da sua própria máscara,
bem como orientações sobre utilização e higienização para posterior reutilização.
Que cuidados eu devo ter para colocar, utilizar e retirar minha máscara de tecido?
As medidas de utilização e higienização das máscaras caseiras fazem a diferença para a eﬁciência da iniciativa.
Desta forma, os seguintes cuidados devem ser adotados:
• Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar os
espaços entre o rosto e a máscara;
• enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la., e ﬁcar ajustando;
• remova a máscara pegando pelo laço ou elásticos, evitando tocar na parte da frente;
• quando não puder fazer a higienização da máscara de imediato, armazene-a em um saco plástico fechado;
e
• higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%, sempre que ﬁzer qualquer manipulação na sua
máscara.
Com que frequência devo trocar a minha máscara de tecido?

• Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade; e
• para garantir a eﬁcácia desse meio de proteção individual, evitando que a máscara ﬁque úmida e diminua a
sua capacidade de ﬁltragem, a recomendação é que a máscara seja trocada a cada duas horas.
Como higienizar a minha máscara de tecido?
• Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A
proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (por exemplo: 10
ml de água sanitária para 500ml de água potável);
• após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão e pôr para secar.
A máscara deve estar seca para sua reutilização;
• após secagem da máscara, utilize o ferro quente para passa-la e em seguida acondicione em saco plástico
até posterior utilização; e
• descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.

O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada
entre familiares, amigos e outros.
DESCONTAMINAÇÃO DE OBJETOS E SUPERFÍCIES
A limpeza das superfícies de uso comum (pisos, banheiros, carteiras, maçanetas etc) será realizada pela equipe
de limpeza do Campus, seguindo protocolos de sanitização deﬁnidos especiﬁcamente para o combate ao
Novo Coronavírus. No entanto, precisamos ter alguns cuidados especiais com os nossos equipamentos e
materiais de uso individual. Para auxiliar a desenvolver esses novos hábitos, encaminhamos abaixo algumas
orientações referentes aos equipamentos e materiais de uso mais comuns dos alunos e colaboradores.
Como e com qual frequência preciso desinfectar meu celular?
Sabemos que dentre os equipamentos que utilizamos no nosso cotidiano, o celular é o que mais
frequentemente tocamos. Por este motivo, essa superfície pode abrigar diversas bactérias, fungos e vírus,
incluindo o Novo Coronavirus.
Para reduzir o risco de contaminação, orientamos não deixar o celular exposto em balcões, bancadas ou
carteiras e realizar sua higienização sempre que precisar manipula-lo, principalmente ao fazer uma ligação,
quando possivelmente precisará leva-lo próximo ao rosto.
A seguir, apresentamos algumas orientações de como realizar a correta higienização do seu aparelho:
• Desligue o telefone, remova a capa, se houver, e todos os cabos conectores; e
• com um pano de microﬁbra macio e sem ﬁapos (como um pano de limpeza para lentes), umedecido com
líquido a base de álcool (preferencialmente álcool isopropílico com concentração igual ou superi or a 70%),
friccione a parte frontal e traseira.
E com os demais objetos de uso pessoal, como devo proceder?
• Evite compartilhar objetos de uso pessoal, como cadernos e canetas;
• sempre que possível, deixe-os guardados dentro das bolsas, estojos, ou ainda gavetas e armários para o
caso de colaboradores, onde estarão menos expostos à contaminação;
• os óculos atuam como uma barreira de proteção contra o Novo Coronavírus, por isso orienta-se que,

quando possível, higienize-os utilizando água e sabão; e
• quanto aos livros, caso os receba após o uso de uma outra pessoa, recomenda-se que aguarde 5 dias
para manuseá-los.
Como usar de forma segura os bebedouros?
Os bebedouros estarão funcionando apenas para abastecimento de copos e garrafas. Sendo assim, leve
seu utensílio individual (garraﬁnha ou copo) para o campus, pois não será possível beber água diretamente
no equipamento, para evitar contaminação.
Posso consumir alimentos no campus?
É recomendado que todas as normas institucionais de segurança para o uso dos espaços sejam conhecidas
e obedecidas no âmbito das limitações quanto ao consumo de alimentos e bebidas nos espaços destinados
à realização de atividades.
Não é permitodo consumir alimentos em ambientes como salas de aula, laboratórios, clínicas, biblioteca,
secretaria e recepções e salas de espera. Também não devem ser consumidos alimentos nos setores
administrativos.
Recomenda-se que a troca de máscaras (de acordo com recomendação de uso) coincida,
preferencialmente, com os intervalos de alimentação (se houver) e nunca em locais nos quais seja proibido
o consumo de alimentos e bebidas.
Havendo destinação de locais adequados para alimentação, tais locais (se recomendados) deverão ser
divididos em áreas, evitando o contato entre grupos, bem como, os horários para a alimentação deverão
ser escalonados para evitar aglomerações, se houver recomendação de local único, destinado para
alimentação.
Havendo alimentação nos locais adequados destinados para este ﬁm, o aluno, professor, colaborador e
demais pessoas, deverão se responsabilizar pela higienização adequada dos utensílios para a realização das
refeições, embalá-los individualmente ao término do consume, para e guardá-los ou descartá-los.
Nos casos de alimentos trazidos individualmente, para consumo próprio (sem compartilhamento) e
exclusivamente em local adequado, os recipientes deverão estar fechados e não devem ser deixados
expostos em locais de circulação de pessoas.
É recomendado que não ocorra alimentação em locais pequenos e fechados, priorizando as áreas abertas.
É obrigatória a higienização das mãos antes da utilização de utensílios, da utilização das superfícies que
entrarão em contato com o alimento e da alimentação. Do mesmo modo, é obrigatória a higienização das
mãos e de utensílios, após o consumo do alimento.
Todos os resíduos deverão ser embalados em sacos plásticos, devidamente fechados, antes de serem
depositados nas lixeiras.

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA COVID-19 NO CAMPUS
O controle sanitário e epidemiológico do campus é realizado por meio da Barreira Sanitária, ações de
monitoramento de alunos (Monitora COVID Unipê) e ações de monitoramento de funcionários e docentes,
por meio do setor de Medicina do Trabalho, além de confecção semanal de Boletim Epidemiológic. As
ações de controle sanitário tem por ﬁnalidade coletar dados, ofertar orientações e adquirir conhecimento
para produzir tecnologias capazes de promover a saúde individual por meio de medidas de alcance
coletivo, devendo ser abordado de maneira abrangente, sob os seguintes aspectos: vigilância
epidemiológica, medidas de atuação na cadeia de transmissão e medidas socioeducativas e administrativas.

Participe da Barreira Sanitária e Acesse o Boletim epidemiológico
Se houver autorização dos órgãos de controle e você puder comparecer presencialmente ao campus,ao
ingressar no campus, você será abordado por uma equipe de monitoramento que irá aferir sua temperatura
e veriﬁcar, por meio de um questionários, a presença de sinais e sintomas sugestivos de COVID-19. As
perguntas são feitas de forma individual, por isso, pedimos sua compreensão e colaboração em participar
desse momento. A partir das respostas dadas, sem identiﬁcação, constrói-se, semanalmente, um boletim
que nos ajudará a entender o perﬁl de visitas ao campus e propor ações que evitem a disseminação do
Novo Coronavírus no UNIPE. Contamos com a sua ajuda!!!
Sintomas sugestivo de COVID-19 ou Contato Próximo com alguém com suspeita ou conﬁrmado, o que
devo fazer?
Se você tem sintomas sugestivos de COVID-19, o primeiro passo é buscar orientação proﬁssional e iniciar
seu isolamento social. Caso você esteja em atividade presencial, comunique imediatamente ao seu
professor ou coordenador de Curso. A partir desse comunicado, você iniciará o protocolo de afastamento
das atividades presencias e será acompanhado pela equipe de enfermagem do UNIPÊ, por meio de
teleconsultas. Desta forma, você terá orientações de saúde durante o seu isolamento e ﬁcará aguardando
a equipe de enfermagem autorizar o seu retorno as atividades presenciais.

AFETIVIDADE E ACOLHIMENTO
Sabe-se que, com a pandemia da COVID-19, o distanciamento social se fez necessário, como uma medida
importante de prevenção e redução da incidência de casos. Porém, isso não é sinônimo de falta de
afetividade ou de acolhimento. É importante demonstramos aos nossos colegas de trabalho e amigos de
sala o quanto são importantes para nós. Essa demonstração pode ser realizada de várias formas, dentre
elas, expressando-se verbalmente. O abraço ou até mesmo o cumprimento de mão, embora sejam formas
de expressão, não são recomendadas no momento atual, por necessitarem de maior contato físico.
Assim, acolher é demonstrar o nosso sentimento e a nossa afetividade pelo outro, ouvindo, demonstrando
empatia e convivendo de forma harmoniosa e saudável. Desta forma, seguimos a conviver diariamente,
seguindo as orientações adequadas para o momento, cuidando uns dos outros.

Este guia foi elaborado pela Comissão Interna de
Acompanhamento COVID-19 UNIPÊ (CIAC).
Para sugestões ou esclarecimento de dúvidas,
pode nos contactar através do e-mail ciac@unipe.edu.br

