
PROTOCOLO DE SEGURANÇA



UNILA CONTRA O CORONAVÍRUSUNILA CONTRA O CORONAVÍRUS
CUIDADOS PARA EVITAR O CONTÁGIO NO RETORNO PRESENCIALCUIDADOS PARA EVITAR O CONTÁGIO NO RETORNO PRESENCIALCUIDADOS PARA EVITAR O CONTÁGIO NO RETORNO PRESENCIAL

USE MÁSCARA
Cobrindo a boca e o nariz.

MANTENHA DISTÂNCIA
Evite o contato físico com

colegas e professores. 

HIGIENIZE AS MÃOS
Com água e sabão ou álcool gel.
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ESTOU COM SUSPEITA
DE COVID, O QUE
DEVO FAZER?

Servidores que estão em
isolamento, mas sem resultado
de exame positivo para Covid-19:

Servidores que testaram positivo
para Covid-19:

Deverão encaminhar para a chefia
imediata o Atestado Sanitário emitido
por médico (ou a Autodeclaração de
Cuidado e Coabitação – saiba como
preencher e protocolar este
documento) e iniciar trabalho remoto,
pelo período referido no documento,
registrando no ponto eletrônico a
ocorrência “Trabalho remoto
coronavírus (Covid-19)”.

Deverão encaminhar cópia do Atestado
Sanitário (emitido por médico) e
resultado de exame positivo para Covid-
19 para dpvs.siass@unila.edu.br. O
DPVS registrará a licença para
tratamento da própria saúde no SIGRH
e, posteriormente, agendará perícia
médica.  

https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/saude/autodeclaraodecuidadoecoabitaoin21-2.odt


Cuidados
adicionais

Servidores sem diagnóstico de Covid,
mas com sintomas gripais, devem fazer
trabalho remoto por 5 dias.

PROGEPE/PROGEPE/
DPVSDPVS



PROGEPE/PROGEPE/
DPVSDPVS



Esses são os cuidados adicionais a
serem adotados até completar o 10º dia 

1

2

3

Manter o uso da máscara bem ajustada ao
rosto, mesmo quando estiver em casa;

Em caso de contato com um
positivado, o que fazer?

Evitar contato com pessoas
imunocomprometidas ou com fatores de risco
para agravamento da doença;

Evitar qualquer tipo de aglomeração;

4 Não frequentar locais onde não possa usar
máscara durante todo o tempo – como
restaurantes, bares –, e evitar se alimentar
próximo a outras pessoas.
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Fonte:
GOVERNO DO
ESTADO DO
PARANÁ

          Pessoa que esteve a menos de um metro de
distância, por um período mínimo de 15 minutos com
um caso suspeito ou confirmado, sem ambos
utilizarem máscara facial ou utilizando máscara de
forma incorreta (sem cobertura completa do nariz,
boca e queixo, ou utilizando máscara sem vedação das
bordas laterais, ou máscara constituída por camada
única, ou utilizando apenas protetor facial do tipo face
shield);

          Pessoa que teve um contato físico direto (por
exemplo, abraços, beijos etc.) com um caso
confirmado;

          Profissional de saúde que prestou assistência em
saúde ao caso de Covid-19, sem utilizar equipamentos
de proteção individual, conforme preconizado, ou com
EPI danificados;

          Seja contato domiciliar ou residente na mesma
casa/ ambiente (dormitórios, creche, alojamento, entre
outros) de um caso confirmado. 

PROGEPE/PROGEPE/
DPVSDPVS



Estes lembretes são para a segurança de
todos. Para informações ou dúvidas,
dirija-se à recepção.

ASSINTOMÁTICOS

SINTOMÁTICOS
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Pessoa SEM
sintomas

Isolamento
de 7 dias

Se ao 7º dia a pessoa
permanecer:

SEM sintomas respiratórios nas
últimas 24h e...

SEM febre nas últimas 24h, e...

SEM uso de medicamentos nas
últimas 24h...

Sair do isolamento após 7
dias, mantendo cuidados
adicionais até o 10º dia.

Pessoa COM
sintomas

Isolamento
de 10 dias

Se ao 10º dia a pessoa
estiver:

Com redução dos sintomas
respiratórios nas últimas 24h
e...

SEM febre nas últimas 24h, e...

SEM uso de medicamentos

Sair do isolamento no 10º
dia, mantendo as medidas

não farmacológicas.



Siga
@prefeituradefoz
no Instagram

https://www.instagram.com/prefeituradefoz/


Não vacile!
Complete seu esquema vacinal

contra o coronavírus.


