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Protocolo Geral de Biossegurança - Atividades no Campus da UNILA 

A Pandemia pelo Novo Coronavírus: A humanidade tem enfrentado nos últimos meses 
inúmeros impactos resultantes da propagação pandêmica do novo coronavírus. O agente da Covid-
19, o vírus SARS-CoV-2, causa sintomas similares aos da gripe na maior parte dos infectados. 
Entretanto, como resultado da elevada velocidade de propagação viral e da progressão de casos 
graves em parte dos pacientes acometidos, a demanda acelerada causada pelo surgimento dos casos 
severos pode comprometer o atendimento especializado intensivo, a capacidade da assistência 
hospitalar e o sistema de saúde como um todo, nos seus diferentes níveis de organização. O 
munícipio de Foz do Iguaçu e a região brasileira da Tríplice Fronteira estão sofrendo os reflexos 
causados pela pandemia em frentes diversas, afetando toda a gama de atividades socioeconômicas 
locais. 

 

A UNILA no Enfrentamento à Covid-19: No atual contexto local/regional da pandemia, 
as instituições de ensino estão se preparando para a retomada de algumas atividades presenciais, 
em um panorama em que parte importante dos esforços de ensino se concentrarão em atividades 
remotas. Desta forma, a Universidade Federal da Integração Latino-americana - UNILA, que tem 
contribuído de forma incisiva em diversas ações para o enfrentamento da pandemia, prepara-se 
não somente para o desafio da retomada das atividades do ensino, mas também para outras frentes 
em que seus pilares da pesquisa e da extensão se farão necessários. 

 

 Usuários do Campus JU-UNILA durante o Período da Pandemia: O conjunto de 
informações apresentadas a seguir visa proporcionar as principais normativas e orientações para a 
retomada de uma parte substancial das atividades da comunidade acadêmica, período este que será 
marcado pelo desafio de enfrentamento ao agente viral da Covid-19 em plena circulação na 
população local. Exigindo, com isso. uma série de adaptações da comunidade acadêmica para os 
desafiantes cenários e demandas que emergirão. Enfatiza-se a importância de que a comunidade 
universitária busque manter-se informada sobre normas e protocolos atualizados pela instituição, 
disponíveis no site da UNILA, com especial, aos materiais disponíveis em: 
https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/documentos.  

Orientações gerais: 

● A comunidade universitária em geral deverá priorizar o isolamento físico e a realização de 
suas atividades de forma remota. 

● O acesso ao Campus deverá ser solicitado previamente através do contato com o 
profissional ou equipe responsável por agendamentos no espaço/sala/laboratório almejado, 
conforme Portaria n. 353/2020/GR.  
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● Não será permitida entrada de pessoas não autorizadas. 

● O agendamento das atividades seguirá o fluxo e disponibilidade de acordo com a 
especificidade de cada ambiente a ser utilizado, seguindo a normas para evitar aglomeração 
e possibilitar o adequado distanciamento social. 

● A recepção e os acessos centrais deverão disponibilizar álcool-gel 70%, com presença de 
funcionário treinado (portando máscara e escudo facial – face shield) para monitorar 
temperatura, por meio de termômetro digital infravermelho. 

● Os funcionários/técnicos que estiverem em atendimento ao público deverão estar 
protegidos por anteparo adequado (acrílico ou vidro), respeitando-se as faixas que 
demarcarão a distância mínima de 1,5m. 

● Os locais compartilhados deverão possuir ou estabelecer estruturas com boa ventilação, 
por meio de janelas e portas abertas. 

● Deverá ser observada o respeito ao distanciamento social de cerca de 1,5 metro entre as 
pessoas do local. 

● O usuário deverá utilizar impreterivelmente máscara de proteção, cobrindo devidamente a 
boca e nariz, em todos os ambientes do Campus. No caso de o usuário tocar a parte frontal 
da máscara, deverá higienizar imediatamente as mãos com água e sabão ou álcool-gel 70%. 

● Trocar a máscara de tecido a cada duas horas ou quando ela estiver úmida; 

● A utilização da higienização das mãos deverá ser feita de modo frequente e quando 
necessária através da utilização de água e sabão ou álcool gel 70%. 

● Deverão ser colocados na entrada dos ambientes fechados tapetes sanitizantes, para 
utilização obrigatória antes de adentrar estes locais. Logo após, os usuários deverão 
higienizar as mãos com álcool gel 70%. 

● Os objetos e instrumentos compartilhados, bancadas e mesas deverão ser higienizados com 
água e sabão ou álcool gel 70% antes e após uso individual. 

● Os usuários devem evitar tocar em boca, nariz e olhos. 

● Todos os profissionais do Campus deverão receber orientações pela chefia direta sobre 
cuidados, prevenção e sintomas da Covid-19. 

● No caso de espirrar ou tossir, deve-se usar a etiqueta respiratória de cobrir a boca com um 
lenço de papel, de preferência descartável, ou usar a técnica de posicionar a boca/nariz na 
face interna do cotovelo dobrado, para o ato de tossir/espirrar. 

● Os profissionais da limpeza deverão estar atentos às normas de higienização de ambientes 
gerais, tais como corrimãos, bancadas, corredores e banheiros. Deve-se ampliar a 
frequência de limpeza de pisos, de corrimão, de maçanetas e de banheiros com álcool a 
70% ou solução de água sanitária. 
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● Os locais de lanches e cafés dos profissionais não deverão ser compartilhados 
simultaneamente por número que exceda a capacidade necessária para adequado 
distanciamento social, respeitando-se sempre o devido uso de máscara (exceção para a hora 
de ingestão de líquidos/alimentos). 

● Os bebedouros deverão permanecer fechados durante os períodos restritivos em que 
perdurar as medidas de prevenção / combate à Covid-19. 

● Todos os usuários do Campus deverão assinar Termo de Ciência sobre as precauções para 
a infecção pelo SARS-CoV-2 e de fatores de risco que possam levar à apresentação grave 
da Covid-19, tais como, idade igual ou acima de 60 anos, serem portadores de 
imunodeficiências e doenças crônicas/preexistentes (ex.: diabetes, hipertensão arterial, 
obesidade, câncer), serem gestantes ou lactantes. Os usuários que apresentem tais 
condições de risco serão orientados a priorizar o isolamento e o trabalho remoto. 

● O protocolo de marcação de agendamento e atividades para usuários que tenham utilização 
com frequência regular dos ambientes do Campus seguirá a prioridade da utilização do 
espaço, quando simultaneamente, sempre pelo mesmo grupo de pessoas. 

 

Orientações de cuidados físicos e psicológicos durante a Pandemia: 

● Todos os usuários, frequentes ou não, deverão ser estimulados a realizar diariamente a 
autoavaliação de sintomas da Covid-19. O usuário que observar sinais ou sintomas 
relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2, tais como, febre, coriza, tosse, dor de garganta, 
conjuntivite, dor de cabeça, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos 
ou dos pés, dores musculares, congestão nasal, pressão no peito, perda do paladar e/ou 
olfato, diarreia, falta de ar deverá isolar-se imediatamente e avisar a chefia ou o docente 
responsável. 

● O usuário sintomático deverá acionar o plantão Covid-19 do município de Foz do Iguaçu 
e seguir as orientações fornecidas. A ligação para 0800 645-5655 é gratuita ou pode-se 
enviar mensagem de texto (WhatsApp) para o número (45) 3521-1800, que também recebe 
ligações. O plantão Coronavírus dá acesso a atendimento médico (telemedicina), resultado 
de exames, atestados, (re)agendamento, cancelamento, atestado e informações gerais. 

● O período de Pandemia acarreta uma série de alterações em rotinas, hábitos e contatos 
sociais e familiares, podendo ocasionar impactos emocionais nas pessoas. Os usuários que 
tenham a percepção em si de alterações psíquicas e/ou instabilidades emocionais poderão 
procurar os serviços de apoio da UNILA. 

● O discente que perceba alterações e/ou instabilidades emocionais poderá procurar o auxílio 
da PRAE através do contato pelo e-mail psicologia.prae@unila.edu.br. 
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● O Departamento de Promoção e Vigilância à Saúde (DPVS) da PROGEPE está disponível 
para o apoio psicológico aos docentes e técnicos interessados através do contato pelo e-
mail juliana.medeiros@unila.edu.br. 

 

Orientações quanto ao uso de Laboratórios: 

 

● Utilizar, obrigatoriamente, máscara cobrindo nariz e boca. 

● Utilizar demais EPIs (jaleco, máscara, luvas, óculos e touca) de acordo com a necessidade 
e a partir da especificidade de cada laboratório. 

● Não manusear celulares e bolsas dentro dos laboratórios. 

● Manter a limpeza e desinfecção dos ambientes em geral a cada turno de funcionamento 
(matutino, vespertino, noturno) ou em intervalos de tempos menores de acordo com fluxo 
ou necessidades específicas do local. 

● Manter a distância mínima de 1,5 metro entre os usuários do laboratório para utilização de 
mesas e bancadas. 

● Dispor de água e sabão e/ou álcool em gel a 70% nas portas de entrada dos laboratórios. 

● Manter o ambiente ventilado naturalmente (portas e janelas abertas). 

● Reforçar os procedimentos de higiene e de desinfecção de utensílios, equipamentos e 
ambientes de convivência, inclusive cadeiras e mesas. 

● Orientar os estudantes a não compartilharem cadernos, caneta/lápis, materiais de 
papelaria/escritório, de uso pessoal. 

● Os equipamentos de uso coletivo deverão ter a desinfecção com álcool gel 70%, ou com 
produto próprio de desinfecção de acordo com a especificidade do material do 
equipamento, antes e após o uso. 

● Não se alimentar em ambiente de laboratório. 

● Manter as demais orientações descritas nas orientações gerais e atentar a outras orientações 
específicas do espaço utilizado. 

 

 


