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Protocolo Geral de Biossegurança – Alojamento Estudantil 

 

A Pandemia pelo Novo Coronavírus: A humanidade tem enfrentado nos últimos 
meses os 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. 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. 

O alojamento estudantil da UNILA que será aberto aos estudantes selecionados a 
partir do fim de janeiro, terá entre os residentes estudantes de várias nacionalidades 
com realidade de cobertura vacinal possivelmente diferentes para cada país, logo a 
atenção e os cuidados devem ser redobrados. 

Orientações gerais: 

● Não será permitida entrada de pessoas não autorizadas. 

● O agendamento de quaisquer 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. 

● Os acessos centrais deverão disponibilizar álcool-gel 70% para desinfecção das 
mãos tanto dos blocos quanto da área de utilidades. 

● 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. 

● 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 alojamento. No caso de o  
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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%. 

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

● Todos os profissionais que atuam no alojamento 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, 
cozinha, lavanderia e refeitório. Deve-se ampliar a frequência de limpeza. 

● As janelas das salas e corredores do alojamento estudantil devem permanecer 
abertas para facilitar ventilação. 

 

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. 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, no caso de ser um 
discente, avisar a administração do alojamento. 

● 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  
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atendimento médico (telemedicina), resultado de exames, atestados, 
reagendamento, cancelamento, atestado e informações gerais. 

● 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 frisa-se que acompanhamento psicológico é 
também disponibilizado pela rede pública de saúde no SUS, nas unidades 
básicas de saúde. 

● 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 das quadras de esporte: 

 

● Utilizar, obrigatoriamente, máscara cobrindo nariz e boca. 

● 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. 

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

● Não é permitido público para assistir a qualquer atividade esportiva. 

 

Ocupação dos blocos: 

 

 O alojamento é composto por três (3) blocos com 48 apartamentos por bloco, 
totalizando 288 vagas (dois estudantes por quarto) e um prédio de utilidades 
composto de áreas de uso comum. Nesse momento, considerando dezembro 
de 2021 como referência aponta-se que o ideal seria de no máximo, 100% de 
ocupação do alojamento. Essa orientação pode sofrer alterações a depender da 
avaliação epidemiológica nos dias que antecederem a ocupação do alojamento 
prevista do dia 25/01/2022 a 08/02/2022. 
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 Apresentação de carteira de vacinação com esquema vacinal completo, ou um 
teste negativo para covid realizado em até 72 horas antes de apresentar-se 
para assumir a vaga. 

 Todos os residentes devem imediatamente providenciar a confecção ou 
atualização de seu cartão SUS no posto de saúde do porto belo para 
acompanhamento de saúde. 

 

 

 

 

 


