
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Em consonância aos documentos orientadores de Combate à COVID e prioritariamente o 
decreto 8154 de 02 de junho de 2022, a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde definem: 
 
 

I- PREVENÇÃO  
 

• É obrigatório o uso permanente e adequado de máscara a qualquer servidor em ambiente 
educacional; 

• É obrigatório o uso permanente de máscara a estudantes acima de quatro anos, familiares e outros 
em ambiente educacional; 

• É obrigatório a realização dos protocolos sanitários quanto a higienização dos ambientes; 

• Organizar na rotina pedagógica momentos coletivos de lavagem das mãos dos estudantes, inibindo 
as formas de contágio; 

• Deve-se manter os ambientes ventilados, facilitando a circulação natural do ar; 

• Monitorar os estudantes ao uso individual de objetos e equipamentos de uso pessoal; 

• Instruir as famílias e os estudantes a enviar garrafinhas de água, inutilizando temporariamente o 
uso de bebedouros; 

• Proceder adaptações necessárias atendendo os protocolos sanitários.  
 

II- PRINCIPAIS LÓCUS DE CONTAMINAÇÃO  
 

A. Refeitório de estudantes  
 

• Assegurar distanciamento social nos momentos de alimentação,  

• Assegurar a colocação imediata de máscara após a finalização da refeição; 

• Constituir, quando possível, ampliação de novos horários de refeição, visando reduzir a 
concentração de estudantes em risco de contágio;  

• Realizar higienização do refeitório na troca de cada horário de alimentação; 

• Temporariamente, não realizar refeição de educadores com estudantes;  
 

B. Refeitório de servidores  
 

• Organizar horários escalonados de refeição dos servidores, assegurando o distanciamento entre os 
profissionais;  

• Identificar provisoriamente locais alternativos para refeição de servidores, restringindo a 
concentração em ambiente sem máscara;  

 

III- ENCAMINHAMENTOS EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DE COVID  
 

• Notificar, em caso de confirmação de COVID, a Unidade Básica de Saúde do território, seguindo 
fluxo de encaminhamento definido pelo inquérito epidemiológico. 

• Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, monitorar e definir ações conjuntas a cada caso 
baseado no inquérito epidemiológico da UBS. 
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