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Fique Atento

Evite levar itens 
desnecessários! 
Leve somente o 

essencial!

Consulte sempre a 
página do Campus e o 

SUAP! 

Caso tenha sintomas 
gripais não venha ao 

Campus!



Para todos os estudantes, servidores, 
terceirizados e visitantes

01
Orientações Gerais



Usar máscaras incorretamente pode 
prejudicar sua eficácia na redução do 

risco de transmissão de vírus.

Conhecer as maneiras apropriadas de 
usar, tirar, lavar e guardar as máscaras 

é fundamental 



Passo a Passo de como colocar a 
máscara

Passo 1
Lave as mãos com 
água e sabão ou 

higienize as mãos 
com álcool antes de 
colocar a máscara.

Passo 2

Pegue pelo 
elástico a 

máscara. Não 
toque na máscara 
ao colocá-la sobre 

o rosto.

Passo 3

Coloque a 
máscara sobre o 
nariz e a boca. 

Passo 4
Assegure-se de 
que o nariz, a 

boca e o queixo 
estão totalmente 

cobertos.

Passo 5
Assegure-se de 
que não devem  
haver lacunas 
nas bordas da 

máscara.

Passo 6

Nunca 
compartilhe 

máscara com 
ninguém.



Passo 1
Lave as mãos com 
água e sabão ou 

higienize as mãos 
com álcool antes de 
remover a máscara.

Passo 2

Remova a máscara 
segurando pelos 
elásticos. Não a 

coloque abaixo do 
queixo para evitar 

contaminação.

Passo 3

Uma vez removida, 
dobre a máscara 
para dentro onde 
ela tocou a boca.

Passo 4
Enrole a máscara 

usada.

Passo a Passo de como trocar/descartar 
a máscara

Passo 5
Guarde a máscara 
dentro de um saco 

de plástico ou papel 
selado.



Passo 6

Máscaras 
descartáveis devem 
ser jogadas em uma 

lixeira.

Passo 7

Lave suas mãos 
após descartar a 

máscara.

Passo a Passo de como trocar/descartar 
a máscara



Manter 
distanciamento 
mínimo de 1m

Medidas Preventivas Diárias
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Realizar higienização 
constante das mãos 

com álcool em gel ou 
água e sabão

Medidas Preventivas Diárias
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Medidas Preventivas Diárias

3

Usar 
corretamente a 

máscara de 
proteção facial



4

Medidas Preventivas Diárias

Levar máscara 
extra para a troca a 
cada 3h ou em caso 

da máscara 
apresentar umidade 
ou sujeira aparente



Medidas Preventivas Diárias

Levar embalagens, tais 
como sacos plásticos ou 

sacos de papel, para 
acondicionar as 

máscaras de tecido 
usadas

5



Evitar compartilhamento de 
copos, vasilhas, colheres, 

alimentos e objetos de uso 
pessoal, como canetas, lápis, 

borracha, grampeadores e 
outros

X
Medidas Preventivas Diárias
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Medidas Preventivas Diárias

7

Ao utilizar o transporte 
público, evite ao máximo o 
contato com superfícies e, 
logo em seguida, ao sair do 

transporte público, 
higienize as mãos.



Fique Atento

Evite circular no 
Campus!

Na hora do intervalo 
você deverá ficar 

dentro da sala de aula!

Ao final da aula não 
será permitida a 
permanência no 

Campus!
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Planeje-se e Prepare-se

Bebedouro

Não esqueça de levar a sua 
garrafa, caneca ou copo, para 
poder encher no bebedouro!

Restaurante

O restaurante não estará 
funcionando!

Lanchonete

A alimentação para o turno que 
estiver no Campus deverá ser 
providenciada 
antecipadamente! A Lanchonete 
não estará funcionando!



Para todos os estudantes, servidores, 
terceirizados e visitantes

02
Entrada no Campus



Entrada no Campus

Disponibilização de 
tapete sanitizante

Aferição de 
Temperatura Corporal

Disponibilização de 
álcool em gel
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Para todos os estudantes e 
professores

03
Uso das salas de aula 

e laboratórios



As cadeiras que não puderem ser utilizadas 
pelos estudantes, estarão 

sinalizadas/bloqueadas, não sendo permitida a 
sua utilização nem como apoio para objetos 

pessoais



No uso das salas de aula e laboratórios

Cada estudante deverá permanecer no seu assento

Evitem a troca de objetos e o contato direto com os 
colegas e professores

Evitem a troca de lugares nos turnos das aulas



No uso das salas de aula e laboratórios

Todos devem permanecer de máscara, fazendo a 
troca a cada 3 horas

Evitem o compartilhamento de livros

Na entrada e saída da sala de aula deve sair um por 
vez mantendo o distanciamento



Para todos os estudantes, servidores, 
terceirizados e visitantes

04
Uso do bebedouro



Os bebedouros deverão ser utilizados 
apenas com copos, canecas  ou garrafas 

individuais, que não devem ser 
compartilhados



Para todos os estudantes

05
Uso do banheiro



Uso do banheiro
Deverá adentrar aos banheiros até no máximo 05 
(cinco) alunos por vez (capacidade máxima), 
conforme número de divisórias sanitárias, fazendo 
a correta lavagem das mãos antes e depois de 
utilizá-lo

Haverá um dispensador/totem de álcool em gel do 
lado de fora do banheiro, próximo à porta, para 
higienização das mãos após tocar a maçaneta



Para todos os estudantes

06
Sintomas Gripais ou 
Teste Positivo para 

COVID - 19



Em caso de sintomas 
gripais ou teste positivo 

para covid - 19 o que 
deve ser feito?



O estudante que apresentar qualquer sintoma gripal não deve ir 
ao Campus! 

Se o resultado for postivo, o estudante deverá dar entrada do 
Atestado Médico  no protocolo geral do Campus, para homologação 
do Serviço Médico. O processo deve ser encaminhado  para o  NAE!

O estudante deverá procurar os postos de saúde para 
realização da testagem da Covid!
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04 Se persistirem os sintomas gripais, mesmo com o resultado 
negativo para COVID-19, o retorno para o Campus deve ocorrer 
24 horas após a ausência dos sintomas!



Se apresentar resultado positivo, fazer isolamento domiciliar 
por 14 dias. O contato com outros moradores da casa deverá ser 
evitado, especialmente se forem idosos ou portadores de 
doenças crônicas!

Se estiver no Campus e perceber sintomas gripais, o estudante 
deverá se dirigir  ao Serviço Médico, para  encaminhamento e 
orientações necessárias!

O estudante somente poderá retornar às atividades previstas 
no Campus após cumprimento da quarentena e não apresentar 
nenhum sintoma da doença por 72 horas.
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Dúvidas?
Consulte o Comitê Local de Gestão de Crise 

(comitecovid.montecastelo@ifma.edu.br)


