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1 Introdução

O presente documento, atualizado desde 2020, tem o intuito de subsidiar as recomendações 

e medidas de biossegurança a serem adotadas pela UNILA visando a prevenção e mitigação da 

transmissão do vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, no retorno às atividades presenciais 

nas dependências físicas da universidade, em especial, nos laboratórios de ensino e pesquisa. 

As recomendações aqui presentes levam em consideração àquelas sugeridas por diversas 

agências e órgãos de saúde e instituições nacionais e internacionais, como: Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Ministério da Saúde (MS), 

Ministério da Educação (MEC), outras Universidades Federais brasileiras,  Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 

outras (as quais podem ser consultadas nas referências, ao final deste documento).

Uma vez que há constante atualização de informações relacionadas ao vírus SARS-CoV-2, 

devido a crescente publicação de estudos científicos relativos ao tema, as medidas de biossegurança 

aqui  apresentadas  poderão  ser  atualizadas  e/ou  revistas,  conforme  novas  evidências  científicas 

sejam  apresentadas  e  consolidadas,  sempre  com  intuito  de  prevenir  e  minimizar  a 

propagação/transmissão  do  novo  coronavírus,  protegendo  assim  não  somente  a  comunidade 

universitária, mas toda a população em geral.

2 Medidas de precaução

O retorno das atividades laboratorias nas dependências da UNILA requer que medidas de 

proteção individuais e coletivas sejam adotadas visando a diminuição de possível contaminação 

com o vírus SARS-CoV-2. Dessa forma, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

Coletiva  (EPC),  limpeza  e  desinfecção  dos  espaços,  higiene  pessoal,  assim  como  atenção  às 

medidas  dispostas  em  cartazes  educativos  fixados  pela  universidade  e  o  respeito  às  normas 

estabelecidas são fundamentais.  

As medidas descritas a seguir já são adotadas em todos os laboratórios de ensino e pesquisa 

da  UNILA  gerenciados  pela  SACT  (unidades  do  Jardim  Universitário,  Almada  e  Parque 

Tecnológico Itaipu), sendo feitas as devidas orientações aos usuários. Dentre as principais, estão a 

observância  das  medidas  de  proteção  individuais  e  coletivas,  atribuições  e  responsabilidades 

específicas para técnicos, discentes e docentes e as vedações nos ambientes laboratoriais.
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2.1 Medidas individuais 

1. Lavar as mãos com água e sabão, até a altura dos punhos, antes e após a aula prática ou 

qualquer outra atividade;

a) Alternativamente,  pode-se  higienizar  as  mãos  com álcool  etílico  70% °INPM.  Essa 

frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público (ambientes de 

trabalho,  estudo,  instalações  comerciais  etc.),  quando utilizar  estrutura  de  transporte 

público  ou  tocar  superfícies  e  objetos  de  uso  compartilhado  (interruptores  de  luz, 

maçanetas, teclados etc.).

2. Utilizar obrigatoriamente máscara de forma correta em todos os ambientes da universidade 

independentemente de apresentar algum sintoma ou não;

3. Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros, cobrindo 

a  boca  com  o  antebraço  ao  tossir  ou  espirrar  (ou  utilizar  lenço  descartável  e,  após 

tossir/espirrar, jogá-lo no lixo e lavar as mãos);

4. Evitar contatos físicos, como beijo, abraço e aperto de mão;

5. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;

6. Evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de escritórios, 

livros e afins;

7. Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis, pulseiras e 

relógios;

8. Aumentar a rotina de higienização de objetos que são utilizados frequentemente;

9. Seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária nacional ou local.

Nota: as máscaras não-profissionais (de tecido), não são consideradas Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em especial  contra a saída de 

gotículas potencialmente contaminadas e têm sido amplamente recomendadas.

2.2 Medidas coletivas

1. Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada, com medida de distanciamento 

social;

2. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do ambiente;

3. Garantir a adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à COVID-19;
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4. Organizar  a  rotina  de  limpeza  do  ambiente  de  trabalho  e  dos  equipamentos  de  uso 

individual;

5. Considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco;

6. Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de 

reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro presencial, opte por ambientes bem 

ventilados.

2.3 Atribuições e Responsabilidades 

1. Cabe aos TÉCNICOS:

a) A higienização frequente das mãos com água e sabonete/sabão, antes e após o início de 

qualquer  atividade.  Na  impossibilidade  de  tal  recurso,  usar  álcool  70% °INPM (de 

preferência, em gel);

b) O uso obrigatório de máscara facial, preferencialmente NR95 ou PFF2, que não deve ser 

compartilhada,  cobrindo boca e  nariz,  durante  todo o período que o servidor  estiver 

envolvido com sua atividade profissional. A máscara facial pode ser reutilizada enquanto 

mantiver  sua  integridade  estrutural  e  funcional,  caso  não  esteja  úmida,  com sujeira 

aparente,  danificada  ou  não  cause  dificuldade  para  respirar,  conforme Nota  Técnica 

02/2020 da ANVISA;

c) O  uso  obrigatório  de  equipamentos  de  proteção  individual  adequados  a  atividade 

desempenhada, como luvas, óculos de proteção e jalecos durante todo o período que o 

servidor estiver envolvido com sua atividade profissional;

d) Estabelecimento,  no  início  ou  término  de  cada  turno  de  aulas  e/ou  atividades  de 

pesquisa, de intervalo para higienização das bancadas e aplicação de luz UV-C, quando 

for o caso;

e) Orientação aos usuários sobre as medidas sanitárias e as alterações de fluxos adotados 

em cada espaço/laboratório.

2. Cabe aos DISCENTES:

a) O  uso  dos  equipamentos  de  proteção  individual  adequados  à  atividade  a  ser 

desempenhada, como máscaras, luvas,  óculos e jalecos.  Caso a UNILA entenda pela 

impossibilidade de distribuição dos EPIs, os discentes deverão providenciar os materiais;

b) Seguir as orientações quanto ao uso das máscaras não-profissionais (de tecido):

▪ Manter a máscara cobrindo boca e nariz;
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▪ Trocar a máscara sempre que estiver umedecida ou com sujidade aparente;

▪ Guardar a máscara suja em recipiente apropriado;

▪ Remover a máscara usando a técnica  apropriada,  ou seja,  não tocando na frente, 

removendo-a pelas alças/elásticos ou pela parte de trás;

▪ Não colocar a máscara no pescoço, queixo e/ou acima do nariz;

▪ Não  tocar  na  máscara  após  sua  colocação.  Se  tocar,  executar  imediatamente  a 

higiene das mãos;

▪ Não compartilhar sua máscara, ainda que esteja lavada.

c) Aplicar a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, protegendo a boca e nariz com lenço, 

preferencialmente descartável. Na impossibilidade de uso do lenço, proteger a face junto 

à dobra do cotovelo;

d) Guardar  as  bolsas  e  demais  pertences  em local  apropriado:  nos  armários  do hall  de 

entrada dos laboratórios  ou de acordo com os locais  estabelecidos  para cada espaço 

(identificados como guarda-volume);

e) Respeitar a divisão em grupos/duplas estabelecida pelo docente responsável, bem como 

a utilização do espaço determinado,  evitando troca de grupos/duplas  para diminuir  o 

contato entre os usuários e possibilitar a rastreabilidade de possíveis casos positivos;

f) Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão frequentemente, principalmente antes e 

após as atividades laboratoriais. Na impossibilidade de tal recurso, usar álcool etílico em 

70% °INPM, preferencialmente em gel.

g) Cumprir  as  medidas  sanitárias  e  as  alterações  de  fluxos  adotados  em  cada 

espaço/laboratório, conforme orientação institucional específica.

3. Cabe aos DOCENTES:

a) O uso obrigatório de máscara facial, preferencialmente NR95 ou PFF2, que não deve ser 

compartilhada,  cobrindo boca e  nariz,  durante  todo o período que o servidor  estiver 

envolvido com sua atividade profissional. A máscara facial pode ser reutilizada enquanto 

mantiver  sua  integridade  estrutural  e  funcional,  caso  não  esteja  úmida,  com sujeira 

aparente,  danificada  ou  não  cause  dificuldade  para  respirar,  conforme Nota  Técnica 

02/2020 da ANVISA;

b) O  uso  obrigatório  de  equipamentos  de  proteção  individual  adequados  à  atividade 

desempenhada, como luvas, óculos de proteção e jalecos durante todo o período que o 

servidor estiver envolvido com sua atividade profissional.
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2.4 Vedações

No interior dos laboratórios é vedado:

1. A  utilização  dos  laboratórios  de  ensino  e  espaços  sob  gestão  da  SACT  para  aulas 

exclusivamente  teóricas  (ou  outras  atividades  que  possam  ser  realizadas  por 

videoconferência), e/ou que podem ser realizadas em salas de aulas comuns;

2. O  acesso  e/ou  permanência  nos  laboratórios  sem  máscara  de  proteção  ou  utilizando  a 

máscara de forma inadequada;

3. A  permanência  de  crianças  dentro  dos  laboratórios,  uma  vez  que  esses  espaços  são 

considerados insalubres e, portanto, fator de risco adicional às crianças. Reiteramos que nos 

laboratórios  devem  permanecer,  durante  as  aulas,  apenas  os  discentes  e  o  docente 

responsável (assim como o técnico, quando indispensável);

4. A permanência  de  discente  ou  docente  que  não tenha  realizado  a  reserva  de  utilização 

previamente, ou seja, fora do horário previsto para a aula prática;

5. A permanência  de  discente  ou docente  que  tenha  finalizado  a  aula  do  respectivo  dia  e 

horário para o qual tenha sido liberado.

2.5 Medidas adicionais aos laboratórios de pesquisa

Além das medidas contidas na seção acima, os laboratórios de pesquisa deverão observar 

ainda as seguintes orientações:

1. Não  é  permitida  a  permanência  de  discentes  desacompanhados  nos  laboratórios  sem a 

autorização expressa de seu orientador e/ou supervisor, conforme Art. 32, § 2º, Título VII, 

da  Instrução  Normativa  01/2019  (SACT),  a  qual  dispõe  que:  “a  presença  de  discente  

desacompanhado  somente  será  autorizada  para  fins  de  estudo  e  iniciação  científica,  

mediante autorização por escrito do responsável do laboratório ou do docente orientador”.

a) Considerando  os  riscos  existentes  e  inerentes  a  muitos  laboratórios  (ergonômicos, 

biológicos e químicos,  em especial),  e visando a segurança de todos da comunidade 

acadêmica, recomendamos fortemente que os discentes não realizem atividades sozinhos 

nos laboratórios, principalmente aqueles que apresentam riscos.

2. Recomenda-se que os docentes responsáveis por laboratórios relacionados a atividades de 

pesquisa orientem seus usuários sobre as regras de utilização do espaço antes do retorno às 

atividades presenciais.
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3 Capacidade de atendimento dos laboratórios

Considerando  as  medidas  de  biossegurança  e  as  diferenças  na  infraestrutura 

(espaço/tamanho, quantidade de bancadas, equipamentos etc.), apresenta-se a seguir a capacidade 

de atendimento integral  de cada laboratório de ensino e pesquisa.  Ressalta-se que o acesso aos 

laboratórios deverá ser restrito aos servidores em horário de trabalho e aos discentes em dias e 

horários de aula ou atividade autorizada de pesquisa. Não será permitida aglomeração de usuários 

dentro do saguão/corredores internos ou demais espaços/salas.

3.1 Unidade Jardim Universitário

Nome do laboratório Estrutura geral N° total de alunos

Laboratório Multidisciplinar n° 1
3 bancadas amplas e livres, encanamento de gás 
(aprox. 100 m²)

até 30 alunos

Laboratório Multidisciplinar n° 2 
(Sala de Preparo)

Sem  bancadas  livres,  com  pias,  balanças  de 
pesagem, autoclaves, geladeiras etc. (aprox. 67 
m²)

até 10 alunos

Laboratório Multidisciplinar n° 3 Bancadas com microscópios (aprox. 100m²) até 24 alunos

Laboratório Multidisciplinar n° 4
2  bancadas  livres,  cabine  de  biossegurança 
centrífugas, balanças etc. (aprox. 85 m²)

até 25 alunos

Laboratório Multidisciplinar n° 5
Mesas livres, peças / modelos anatomia humana 
(aprox. 123 m²)

até 40 alunos

Laboratório Multidisciplinar n° 8
3 bancadas amplas e livres, encanamento de gás 
(aprox. 96m²)

até 30 alunos

Laboratório Multidisciplinar n° 09 Sala de coleções até 5 alunos

Laboratório Multidisciplinar n° 10
Bancadas  com  microscópios  e  lupas 
intercalados (aprox. 74 m²)

até 25 alunos

Laboratório G109
2  bancadas  amplas  e  livres,  simulador 
cardiopulmonar Harvey e laparoscopia

até 20 alunos

Laboratório G111 Manequins e peças para práticas de Habilidades até 40 alunos

Laboratório G114 4 Mesas livres até 15 alunos

Laboratório G207 e G209
“Corredores  de  controle”  simulação, 
computadores

Técnico e 
Professor

Laboratório G208 Simulação Avançada até 5 alunos

Laboratório G210 Consultórios e simulação avançada até 4 alunos
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Nome do laboratório Estrutura geral N° total de alunos

Laboratório G211 4 Salas para debriefing (“tutorias”) até 15 alunos

Sala C201
Empréstimo/guarda de equipamentos de áudio e 
vídeo

Sala dos técnicos

Sala C202-1
Laboratório de montagem (25 ilhas, 5 bancadas 
grandes, mesa professor)

Até 25 alunos

Sala C202-2 Ilha de Edição Avançada (1 ilha, 1 bancada) até 02 alunos

Sala C202-3 Ilha de Edição Avançada (1 ilha, 1 bancada) até 02 alunos

Sala C202-4 Ilha de Edição Avançada (1 ilha, 1 bancada) até 02 alunos

Sala C202-5 Laboratório de mini-projeção até 25 alunos

Sala 203 Cadeiras, Piano e tablados. até 60 alunos

Sala 217 - 01 Cadeira e mesa Até 04 alunos

Sala 217 - 02 Cadeiras, mesa e armários Até 2 alunos

Sala 217 - 03 Carteiras, mesas, mesa de som, computadores. Até 24 alunos

Sala 217 - 04 Cadeiras, estantes, microfones e cabos Até 10 alunos

Laboratório L016 - Biogeografia Mesas e computadores (aprox. 18,20 m²)
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório  L017  -  Ciências 
Médicas

Salas menores com bancadas e equipamentos 
(aprox. 87,49 m²)

A critério da 
Coordenação do 

Laboratório

Laboratório  G002  -  Coleções 
Científica Coleção Seca – Coleção 
Úmida

Armários e mesas com computadores
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório G004 - Biotecnologia 
Aplicada à Saúde

Bancadas e equipamentos
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório  005  /  006  - 
Biodiversidade  -  Zoologia, 
Botânica e Ecologia

Bancadas livres
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório  G008  -  Sala  de 
preparo Multiusuária

Bancada e equipamentos
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório G009 - Bioquímica e 
Microbiologia

Bancadas e equipamentos
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório
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Nome do laboratório Estrutura geral N° total de alunos

Laboratório  G010  -  Fisiologia  e 
Biologia do Desenvolvimento

Bancadas e equipamentos
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório  G011  -  Ensino  e 
Pesquisa  em  Biotecnologia 
Ambiental

Bancadas e equipamentos
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

3.2 Unidade Almada

Nome do laboratório Estrutura geral N° total de alunos

Salas de prática (2, 4, 6, 8, 206 e 
207)

Um piano, cadeiras, armário até 04 alunos

Salas de prática (3 e 5) Um piano, cadeiras, armário até 10 alunos

Salas de teoria (007 e 106) Cadeiras, carteiras, quadro, piano e armário até 20 alunos

Sala de prática de conjunto (205) Cadeiras, teclados, bateria, quadro e armário até 20 alunos

Sala de Percussão
Instrumentos de percussão em geral, cadeiras e 
quadro

até 8 alunos

3.3 Unidade Parque Tecnológico Itaipu

Nome do laboratório Estrutura geral N° total de alunos

Laboratório Multidisciplinar de 
Química 1 - Sala n° 1

3 bancadas centrais – Medida de cada Bancada – 
1,37 cm

até 20 alunos

Laboratório Multidisciplinar de 
Química 2 - Sala n° 3

3 bancadas centrais – Medida de cada Bancada – 
1,37 cm

até 20 alunos

Laboratório Multidisciplinar de 
Física 1 - Sala n° 2

3 bancadas centrais até 20 alunos

Laboratório Multidisciplinar de 
Física 2 - Sala n° 1

2 bancadas centrais até 20 alunos

Laboratório de Geomática - Sala 
n° 2

1 bancada central até 20 alunos

Laboratório Multidisciplinar de 
Tecnologia - Sala n° 3

1 bancada central até 20 alunos

Laboratório de Eletrônica Bancadas laterais até 20 alunos

Laboratório Usinagem e Equipamentos e bancadas laterais até 10 alunos
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Nome do laboratório Estrutura geral N° total de alunos

Marcenaria e Sala de Solda

Laboratório de Mecânica de 
Solos 1

Equipamentos e bancadas laterais até 10 alunos

Laboratório de Mecânica de 
Solos 2

Equipamentos e bancadas laterais até 10 alunos

Sala de agregados Equipamentos e bancadas laterais até 10 alunos

Sala de Inflamáveis Equipamentos e bancadas laterais até 5 alunos

Laboratório de Ensaios Materiais Equipamentos e bancadas laterais até 10 alunos

Sala de Dosagem Equipamentos e bancadas laterais até 10 alunos

Câmara Seca Equipamentos e bancadas laterais até 5 alunos

Câmara Úmida Equipamentos e bancadas laterais até 5 alunos

Câmara Climatizada Equipamentos e bancadas laterais até 5 alunos

Laboratório de Pavimentos Equipamentos e bancadas laterais até 10 alunos

Sala de Ligantes Equipamentos e bancadas laterais até 10 alunos

Salt Spray Equipamentos e bancadas laterais até 5 alunos

Laboratório de Preparo Equipamentos e bancadas laterais até 5 alunos

Laboratório de Caracterização Equipamentos e bancadas laterais até 5 alunos

Laboratório de Sistemas Elétricos Equipamentos* até 10 alunos

Laboratório de Biocombustíveis Equipamentos* até 10 alunos

Laboratório de Cromatografia e 
Preparo de Amostras

Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório de Microscopia 
Eletrônica de Varredura

Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório de Limnologia Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Sala de preparo Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório de Biologia 
Molecular

Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório
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Nome do laboratório Estrutura geral N° total de alunos

Laboratório de Ecologia da 
Paisagem

Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório de Métodos Ópticos 
de Análise

Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório de Espectrometria de 
Infravermelho com Transformada 
de Fourier

Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Coleção Entomológica Danúncia 
Urban

Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Sala de triagem Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório de Ciências Físicas Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

Laboratório de Síntese e 
Caracterização de Materiais

Equipamentos e bancadas laterais
A critério da 

Coordenação do 
Laboratório

*Obs.: nesses espaços, é necessário o agendamento PRÉVIO via SIPAC.

3.4 Horários e prioridades de atendimento dos laboratórios

O atendimento  nos  laboratórios  de  ensino  poderá  ocorrer  de  segunda  à  sexta-feira,  das 

07h30 às 22h30, conforme a disponibilidade de técnicos e necessidade de limpeza dos ambientes 

entre  os  horários  de  aulas.  Além  disso,  aos  sábados,  o  atendimento  só  ocorrerá  mediante 

agendamento prévio, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, considerando as condições de 

atendimento institucional (número de servidores, escala de equipe de limpeza etc.).

Na  impossibilidade  de  atendimento  de  todas  as  demandas  presenciais  no  momento  de 

reabertura, seja em virtude da quantidade de turmas práticas, quantidade de servidores disponíveis 

para o trabalho presencial, logística necessária para atender as atividades com segurança adequada 

(higienização dos espaços e materiais),  assim como os demais  fatores  que possam interferir  no 

atendimento, será seguida a ordem de chegada e, preferencialmente, a prioridade de:
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Graduação

1. Aulas práticas e empréstimo/reserva de equipamentos para disciplinas dos últimos anos dos 

cursos;

2. Aulas  práticas  e  reserva/empréstimo  de equipamentos  de  disciplinas  teórico-práticas  que 

tenham sido desmembradas durante o PEE (Período Especial Emergencial), conforme inciso 

IV, § 1°, art. 8° da Resolução COSUEN, n° 5/2020 (e na ausência de disciplinas ofertadas a 

veteranos, serão consideradas as ofertadas aos calouros);

3. Atividades práticas, empréstimo e reserva de equipamentos relacionadas aos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC);

4. Aulas  práticas  de  disciplinas,  ou  empréstimos  de  equipamentos  para  atividades  de 

disciplinas que são “pré-requisitos chave” para outras na grade curricular, de modo que sua 

não realização geraria mais prejuízos;

Pós-Graduação

1. Experimentos em fase de conclusão;

2. Experimentos de dissertações em andamento, cujo não atendimento prejudicará a pesquisa.

O atendimento nos laboratórios de pesquisa ocorrerá mediante autorização da coordenação 

(coordenador ou vice-coordenador) de cada espaço.

3.5 Limpeza e desinfecção dos laboratórios

A limpeza e desinfecção dos ambientes será feita no início ou término de cada turno de aulas 

e/ou atividades de pesquisa.

A  limpeza  do  chão  deverá  ser  feita  com  hipoclorito  de  sódio  diluído  em  água  na 

concentração de 0,1 % (água sanitária: diluir 2 1⁄2 colheres de sopa de água sanitária / 1L água) e  

será efetuada pela equipe de limpeza. A desinfecção das bancadas, equipamentos e vidrarias será 

efetuada pela equipe de servidores técnicos de laboratório responsáveis pelo local com álcool 70% 

°INPM (álcool etílico 70% (°INPM) ou álcool isopropílico 70% (°INPM)).

Como  ferramenta  adicional  para  desinfecção,  poderão  ser  utilizadas  lâmpadas  UV-C 

(germicidas)  e  os  laboratórios  serão  fechados  para  esterilização,  conforme o  fluxo  de  uso  dos 

espaços.
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3.6 Aspectos comuns a todos laboratórios

1. No retorno presencial, antes do início das atividades serão repassadas orientações sanitárias 

e sobre as alterações de fluxos institucionais a todos os usuários dos laboratórios geridos 

pela SACT/DELABEN/DALL;

2. Estará  à  disposição  frascos/dispensadores  com  álcool  etílico  70% °INPM  (em  gel  ou 

líquido) em todos os espaços ou, na sua indisponibilidade, álcool glicerinado 80% °GL;

3. Todos os espaços possuem material educativo sobre medidas de biossegurança e proteção à 

comunidade  acadêmica,  como  cartazes  indicando  o  uso  correto  de  máscaras,  lavagem 

correta  das  mãos  com água  e  sabão,  utilização  de  álcool  etílico  70% °INPM,  etiqueta 

respiratória, e demais medidas contidas neste documento;

4. As  regras  de  utilização  dos  laboratórios  estarão  em  local  visível,  preferencialmente  na 

entrada dos laboratórios;

5. A limpeza dos aparelhos de ar-condicionados será realizada de acordo com o PMOC – Plano 

de Operação, Manutenção e Controle. Recomendando-se ainda, o aumento de frequência de 

inspeções  de  manutenção,  para  verificação  da  necessidade  de  substituição  de  filtros  e 

higienização dos equipamentos.
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Anexo 1 - Materiais informativos em português e inglês
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