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COMISSÃO RETORNO - CAMPUS SÃO PÁULO

Bole�m Informa�vo nº 0977904/2022/COMISSÃO RETORNO - CAMPUS SÃO PÁULO

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

Bole�m Informa�vo

 

A Comissão Local para o Planejamento do Retorno Grada�vo, Progressivo e Seguro das A�vidades Presenciais do campus São
Paulo da Unifesp, no uso de suas competências conferidas pelo art. 2º da Portaria nº 3137/2021,  informa à Comunidade do campus São Paulo
as decisões da reunião do dia 28.01.22 sobre o uso de anfiteatros e outras informações:

 

1-  As a�vidades de graduação serão priorizadas para fazer a reserva dos anfiteatros do campus, observando a porcentagem de
segurança da sua capacidade de ocupação;

2- Publicação da portaria de planejamento de retorno presencial  dos servidores;

3- Orientação sobre a u�lização das máscaras:
-máscara de pano/tecido- u�lização em aulas teóricas

- máscaras cirúrgicas- u�lização em laboratórios

- máscaras N95- u�lização em ambientes hospitalares/ ambulatórios/ sempre que houver contato com pacientes

4- Foi definido que a será fornecido materiais sani�zantes individuais – será feita divulgação para o servidor re�rar o kit de
limpeza;

5- Agendamento de reunião com Departamento Administra�vo e SESMT para discu�r o fornecimento de EPIs;

 

Orientações sobre a confecção de máscaras de tecido no ambiente da Unifesp

Recomendamos o uso de máscaras de tecido nas salas de aula como os anfiteatros e nos ambientes externos à Unifesp.

As máscaras de tecido devem ter três camadas de tecido: a camada exterior deve ser feita de um material resistente à água,
como o polipropileno, poliéster ou uma mistura deles; a camada do meio deve agir como um filtro e pode ser feita de um material sinté�co,
como o polipropileno, ou de uma camada extra de algodão; a camada interior (contato com a boca e nariz, deve ser feita de um material que
absorva a água, como o algodão. As máscaras devem ter, preferencialmente, um clip nasal para o correto ajuste. É muito importante que a
máscara se ajuste bem na face.

Não é recomendado máscara de tecido no ambiente hospitalar, ambulatórios, laboratórios didá�cos ou de pesquisa ou qualquer
a�vidade com paciente. Nestes ambientes, recomendamos máscara �po cirúrgica de tripla camada ou máscara PFF2/N95 nos ambientes com
pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19.  

Lembre-se de u�lizar máscara em todos os ambientes e evite re�rá-la. Quando se alimentar, momento que você está sem
máscara e desprotegido, fique pelo menos, 1,0 metro de distância e evite conversar. Procure se alimentar em ambientes ao ar livre ou
ambientes bem ven�lados

 

Comissão Local para o Planejamento do Retorno Grada�vo, Progressivo e Seguro das A�vidades Presenciais do campus São Paulo

Documento assinado eletronicamente por Ramiro Anthero de Azevedo, Presidente, em 03/02/2022, às 16:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0977904 e o código CRC 3E7B87AA.
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Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.025135/2021-93 SEI nº 0977904


