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           Prezadas, prezados,

                            Ao cumprimentá-los, vimos tratar de informações e de ações preventivas alusivas ao Novo Coronavírus

(COVID-19). Estas informações e ações dialogam com as recomendações expedidas pelo Governo Federal, através do Ofício

Circular 23/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 10 de março do corrente ano, do Ministério da Educação, em atenção a

recomendações do Ministério da Saúde.

                            O novo coronavírus (COVID-19) é um agente relacionado a infecções respiratórias, que podem apresentar-se

com um quadro semelhante às demais síndromes gripais. Sua transmissão, com base no conhecimento científico adquirido

até o presente momento, ocorre através da entrada no trato respiratório, pelo contato com gotículas de secreções (muco

nasal, por exemplo). Isso pode acontecer por meio do contato direto com as secreções da pessoa infectada, pela tosse ou

espirro, ou de forma indireta, pelo contato com superfícies contaminadas, levando-se as partículas ao nariz ou à boca através

das mãos.

                            Para prevenir a transmissão, recomenda-se que os membros da comunidade acadêmica adotem algumas

medidas comportamentais. Essas recomendações são fundamentais, tendo em vista que nossas instituições

educacionais costumam ser ambientes fechados, com grande número de pessoas e com realização frequente de atividades

coletivas.

                            Entendendo as escolas, universidades e institutos federais como elementos importantes de conscientização

coletiva e como parte fundamental da campanha de prevenção ao Coronavírus (Covid-19), elencamos algumas das

recomendações e ações planejadas pela equipe gestora do IFPB Campus Cabedelo e por seu Gabinete Médico, em

consonância com as recomendações expressas pelas autoridades de saúde competentes e pelo Governo Federal até o

presente momento:

1.1.  Estudantes, professores, técnicos e demais profissionais devem, na chegada ao campus e sempre que possível, lavar

corretamente as mãos;

2.2.  O Gabinete Médico do Campus Cabedelo desenvolverá ações preventivas de conscientização junto à comunidade

acadêmica do IFPB em Cabedelo ao longo da semana de 16 a 20 de março, no intuito de promover esclarecimentos

sobre o vírus, seus mecanismos de propagação e quais são as medidas comportamentais que devem ser adotadas pela

comunidade a fim de prevenir a disseminação desta e de outras viroses/doenças, demonstrando também as maneiras

corretas de lavar as mãos e de tossir (programação em anexo a este documento);



3.3.  Estudantes, técnicos e professores estão convidados a participar das ações de conscientização desenvolvidas pelo

Gabinete Médico; tais ações são extensivas à comunidade acadêmica do Campus Avançado Cabedelo Centro, que está

temporariamente funcionando nas dependências do Campus Cabedelo, no Bloco Acadêmico II;

4.4.  A equipe de limpeza está sendo orientada e realizará a limpeza constante das superfícies das salas de aula e demais

espaços (cadeiras, mesas, aparelhos, banheiros, bebedouros e equipamentos) diariamente, bem como de maçanetas,

corrimãos e guarda-corpos;

5.5.  Os ambientes acadêmicos e administrativos devem ser mantidos arejados por ventilação natural (com portas e

janelas abertas), e as portas dos banheiros também deverão ser mantidas abertas;

6.6.  Orientamos a toda a comunidade acadêmica a trazerem de casa seus próprios copos individuais para consumo de

água e outros líquidos; além disso, as saídas de água dos bebedouros que jorram água para cima serão desabilitadas;

7.7.  O Campus Cabedelo disponibilizou dispensadores de álcool em gel a 70% espalhados por toda a unidade: haverá 01

dispensador por pavimento de cada Bloco Acadêmico, 01 na entrada do Bloco Administrativo, 01 na Biblioteca e 01 na

entrada do Refeitório, totalizando 09 (nove) dispensadores de álcool em gel para uso da comunidade acadêmica; é

importante destacar que tanto preparações alcoólicas como água com detergente neutro ou sabonete líquido são

eficazes contra o vírus;

8.8.  O Campus Cabedelo divulgará, em suas redes sociais, materiais produzidos pelo MEC em parceria com o

Ministério da Saúde que tratam de informações relacionadas à prevenção contra o Covid-19; e também encaminhará

comunicado aos pais, mães e responsáveis tratando do tema;

9.9.  Recomendamos manter a atenção para indivíduos (docentes, discentes e demais profissionais) que apresentem

febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza, etc.), orientando a procura por atendimento em serviço de saúde e,

conforme recomendação médica, o afastamento das atividades;

1010. Conforme Instrução Normativa Nº 19, de 12 de março de 2020, os servidores e empregados públicos que realizarem

viagens internacionais, a serviço ou privadas, e apresentarem sintomas associados ao COVID-19, conforme

estabelecido pelo Ministério da Saúde, deverão executar suas atividades remotamente até o décimo quarto dia contado

da data do seu retorno ao País;

11.11.  Também recomendamos um aplicativo (Coronavírus – SUS) para iOS e Android desenvolvido pelo Ministério da

Saúde com informações sobre a doença, instruções para a população e mapa das unidades de saúde que podem fazer o

atendimento em caso de suspeita. De acordo com a descrição na Play Store e App Store, mediante a plataforma, é

possível tirar dúvidas sobre sintomas, prevenção e outras informações relevantes como unidades de saúde próximas e

notícias oficiais.

                            Tais ações e orientações práticas buscam preservar nossa comunidade acadêmica, seus familiares e, por

conseguinte, a população em geral, contribuindo de maneira efetiva com o esforço coletivo frente à atual pandemia. Dito

isso, e preservada a seriedade e a clareza com que o assunto merece ser tratado, vimos reforçar a ideia de que não há

necessidade de temor ou pânico exacerbado, apenas de cuidados redobrados.

                            Ademais, é importante pontuar que o IFPB constituiu, neste dia 13/03, um comitê responsável pela

elaboração de plano de ação para o enfrentamento da disseminação e o combate ao Coronavírus (COVID-19).  A medida

atende à Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União

de 13 de março de 2020. Tal comitê é composto por pró-reitores, representantes da comunicação institucional, da Gestão de

Pessoas e de servidores da área de saúde, e tem o papel de monitorar e acompanhar a evolução do processo, promover a

concepção de peças com orientações e também promover um conjunto de ações que dê mais segurança a nossa comunidade.

                             Acompanharemos os desdobramentos da atual conjuntura relacionada ao COVID-19, adotando novas

medidas conforme as orientações das autoridades competentes e instâncias técnicas apropriadas.                    

                            Sendo o que temos para o momento, renovamos nossos votos de consideração e elevada estima, ao passo

que nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.



                            Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Lício Romero Costa

Diretor Geral do Campus Cabedelo

(assinado eletronicamente)

Turla Angela Alquete de Arreguy Baptista

Diretora de Desenvolvimento do Ensino do Campus Cabedelo

(assinado eletronicamente)

Mário Jorge da Silva Rachman

Diretor de Administração, Planejamento e Finanças do Campus Cabedelo

Código Verificador:Código Verificador:

Código de Autenticação:Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Mario Jorge da Silva RachmanMario Jorge da Silva Rachman, DIRETOR - CD3 - DAPF-CBDIRETOR - CD3 - DAPF-CB, em 14/03/2020 10:23:12.

Turla Angela Alquete de Arreguy BaptistaTurla Angela Alquete de Arreguy Baptista, DIRETOR - CD4 - DDE-CBDIRETOR - CD4 - DDE-CB, em 14/03/2020 10:06:48.

Licio Romero CostaLicio Romero Costa, DIRETOR GERAL - CD2 - DG-CBDIRETOR GERAL - CD2 - DG-CB, em 14/03/2020 09:58:31.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 14/03/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse h ps://suap.ifpb.edu.br/auten car-documento/ e

forneça os dados abaixo:

87878

65b5220a02

Rua Santa Rita de Cássia, 1900 - Jardim Camboinha, CABEDELO / PB, CEP 58103-772

http://ifpb.edu.br - (83) 3248-5400


	Documento assinado eletronicamente por:

