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APRESENTAÇÃO
O Manual de Biossegurança é documento fundamental para o retorno às aulas presenciais na
Faculdade do Baixo Parnaíba e contém as políticas e procedimentos necessários para assegurar o
cumprimento das Normas de Biossegurança. A segurança necessária para o retorno às aulas
presenciais depende de todos nós, professores, alunos e gestores. As ações descritas neste manual
visam à prevenção em relação às situações de riscos de contaminação pela do COVID-19.
A Faculdade do Baixo Parnaíba conforme as recentes disposições legislativas, adotou todas as
medidas para combater e conter a disseminação do novo vírus nas áreas de vivências e nos ambientes
de uso coletivo dentro da Instituição, assim regulando todas as medidas de segurança que devem ser
adotadas por seus funcionários, alunos e visitantes.
Diante do retorno às aulas presenciais, se faz necessária readequação das normas para que os
sujeitos pertencentes a comunidade acadêmica da FAP possam permanecer com a máxima segurança.
Assim, medidas sanitárias específicas para a modalidade presencial serão adotadas e devem ser
seguidas por todos.
OBJETIVO
O objetivo deste manual é informar acerca das medidas que devem ser adotadas pelo público
presente no ambiente acadêmico da FAP, para tornar a instituição um local seguro onde todos possam
realizar suas atividades com a eliminação máxima do risco de contaminação. Nesse sentido, são
informadas todas as ações obrigatórias para permanência de alunos e professores em sala de aula,
áreas de vivências e demais espaços institucionais, abrangendo todos os sujeitos que circulam nas
áreas pertencenetes à Faculdade do Baixo Parnaíba.
INFORMAÇÃO
A Instituição mantém e manterá todos os alunos, visitantes e colaboradores constantemente
informados acerca das medidas de prevenção e combate a COVID-19, através dos diversos meios de
comunicações utilizadas, como: Instagram, Whatsapp, Facebook, quadros de comunicação localizada
em pontos estratégicos da Instituição e manuais de orientação, como este, que serão entregues aos
alunos no retorno ao ambiente da faculdade. Em particular, as informações dizem respeito à
obrigatoriedade de:


Aferição de temperatura uso de máscara cobrindo boca e nariz, e uso deálcool em gel nas mãos
sempre que entrar na faculdade;



Ficar em casa na presença de febre (acima de 37,5°) ou outros sintomas gripais e de procurar
orientação médica e testagem eficaz para confirmar os descartar a possibilidade de contaminação
por Covid19;



Comunicar o ocorrido à coordenação do curso em caso de alunos ou professores, comunicar a
gestão institucional, se algum funcionário.



Em caso de visitante, a entrada será restringida mediante a aferição da temperatura, uso de
máscara e higienização com álcool gel;



O compromisso de cumprir todas as disposições das autoridades e do protocolo de biossegurança
da Instituição ao acessar o ambiente interno;



Manter a distância de segurança, observar as regras de higiene das mãos e manter
comportamentos higiênicos corretos durante sua permanência na Instituição;



O termo inicial da retomada das aulas presenciais e o estabelecimento dos protocolos sanitários
serão definidos neste instrumento escrito, a ser firmado em conjunto pela Faculdade do Baixo
Parnaíba, pelos alunos e/ou seus responsáveis;



Este documento propõe-se a cumprir todas as medidas sanitárias de prevenção, sujeitas à
fiscalização e advertência pela Instituição, assim também pela Prefeitura Municipal de Chapadinha,
por meio do setor competente.
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Condições para entrada na Instituição
I-

IIIIIIV-

VVI-

É vedada a entrada sem o uso de máscara na faculdade e fica sujeito à obrigatoriedade de
retirar-se sala de aula ou do espaço interno da FAP qualquer sujeito que se recusar a
permanecer sem o uso da mesma;
É obrigatório o uso de álcool em gel e a limpeza dos calçados no Tapete Sanitizante
antes de adentrar aos espaços internos da faculdade;
Antes de entrar no local, todos sem exceções serão submetidos à verificação da temperatura
corporal. Se a temperatura for superior a 37.5°C, o acesso ao local não será permitido;
As pessoas nessas condições serão isoladas temporariamente, devendo as mesmas seguir
as recomendações da OMS, buscando orientações médicas e a realização do teste para
COVID-19 após cinco dias de manifestação dos primeiros sintomas;
Comunicar o resultado do teste para a coordenação de seu curso, assim será justificada sua
ausência;
Os docentes, estudantes e demais profissionais que pertençam a grupos de maior risco,
assim compreendidos os idosos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas,
diabéticos, oncológicos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de
saúde que provoque diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos, devem
comprovar tal condição de saúde e negociar junto à sua coordenação uma melhor forma de
permanecer com as atividades pedagógicas.

Condições para utilização das áreas de vivências, banheiros e bebedouros da Instituição.
III-

IIIIV-

Proibida a formação de aglomerações nos pátios e demais áreas de vivências da Instituição;
Deve ser evitadas aglomerações nos banheiros masculinos e femininos, assim também
devem ser adotados todos os cuidados necessários com a higienização das mãos após a
utilização;
Será realizada a higienização e esterilização dos banheiros a cada duas horas durante o
período de aulas;
Cada pessoa será responsável por trazer o próprio recipiente para o consumo de água.
Sendo vedado o uso de copos descartáveis nos bebedouros.

Condições para alimentação no ambiente interno da faculdade e uso do bistrô
IÉ vedado o ato de alimentar-se em sala de aula, assim como também o compartilhamento de
alimentos na mesma embalagem com os demais colegas;
II- O aluno poderá ter acesso ao bistrô para adquirir lanche ou água, desde que respeite as
medidas de segurança recomendadas pela OMS e Ministério da Saúde, primando sempre pelo
distanciamento dos colegas e dos funcionários;
III- Durante a permanência no bistrô deve-se manter a distância de 1,5 metros entre um as
pessoas.
IV- Ainda durante a permanência no bistrô, permanecer com o uso da máscara, retirando somente
no momento de consumir o alimento, repondo logo que concluída o ato de se alimentar.
V- Os responsáveis pelo bistrô deverão permancer com a higienização da mobília entre a
alternância de uso pelos clientess;
VIA realização presencial de atividades capazes de provocar aglomeração de pessoas, a
exemplo de eventos, prática de esportes, torneios, gincanas e solenidades de formatura, serão
realizadas com base em logística própria, de forma que sejam tomadas todas as medidas para
manter-se uma distância segura entre os participantes.
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Condições para uso da biblioteca.
I- Uso obrigatório de máscara;
II- Limpeza das mãos com álcool em gel antes e depois que tocar em qualquer material do
ambiente;
III- Evitar proximidade com atendente e demais ocupantes do espaço;
IV- Levar sua própria caneta para assinar as fichas de recebimento ou entrega de livros e
outros materiais;
V- Serão permitidas no máximo duas pessoas por mesa, mantendo sempre a distância
correspondente aos lados opostos do móvel;
VI- Cada mesa deve ser higienizada com álcool em gel ou solução com hipoclorito após o uso e
antes de ser usada novamente;
Condições para uso dos laboratórios de informática
I- Uso obrigatório de máscara;
II- Limpeza das mãos com álcool em gel antes e depois que tocar em qualquer material do
ambiente;
III- Limpeza de cada máquina e higienização das mesas com solução adequada antes e após ouso;
IV- É permitida somente a entrada de 50% dos alunos em relação à capacidade total de
máquinas (ex: se 30 computadores, entrarão apenas 15 alunos);
V- Usar computadores com espaços alternados entre um e outro;
Condições para uso das salas de aulas
I- Uso obrigatório de máscara;
II- Cada aluno deverá trazer duas máscaras para usar durante o período de aula;
III- Troca de máscara a cada duas duas horas em espaço distante das demais pessoas;
IV- Limpeza das mãos com álcool em gel antes de ocupar espaço em sala de aula e antes e depois
tocar qualquer material do ambiente;
V- Limpeza de cada cadeira e mesa com álcool em gel ou solução de hipoclorito antes e após o
uso;
VI- As turmas serão organizadas de forma a evitar o contato por proximidade e monitoradas para
verificação do respeito às normas de prevenção estabelecidas neste protocolo.
VIISerá realizada orientação para que os professores estejam auxiliando no monitoramento
das normas de proteção nas salas de aulas.
VIII- A Faculdade do Baixo Parnaíba permanecerá com orientações aos estudantes e as famílias
acerca da verificação de sintomas da COVID-19, a exemplo de sintomas gripais, o que deve ser
informado imediatamente à Direção de Ensino, Coordenações ou equivalente.
IX- Os estudantes e profissionais que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com COVID-19
deverão comunicar à instituição para que sejam repassadas as devidas orientações com relação às
medidas a serem tomadas.
Condições para uso dos demais setores da Instituição
I- Uso obrigatório de máscara;
II-

Troca de máscara a cada 2 duas horas, procurando utilizar espaços distantes das demais

pessoas;
III-

Limpeza das mãos com alcool gel antes de utilizar o embiente e antes e depois que tocar

em qualquer material presente no espaço;
IV-

Para os setores que trabalham com atendimento direto ao público, além dos cuidados
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anteriores, deverão manter distância das pessoas atendidas e utilizar luvas descartáveis, além das
máscaras de proteção.
Limpeza e sanitização na Faculdade
I- A Faculdade permanecerá com a garantia da limpeza diária e higienização periódica dos
ambientes de trabalho, áreas comuns e salas de aulas;
II- No caso da identificação de uma pessoa com COVID-19 dentro das instalações da faculdade, as
instalações serão limpas, sanitizadas e ventiladas, conforme normas de referência;
III- É garantida a limpeza no final do turno e a higienização periódica de teclados, telas sensíveis ao
toque e mouses com detergentes adequados, tanto nos setores administrativos, quanto nos
laboratórios;
IV- Para a higienização dos corredores e áreas de vivências da faculdade, será realizada a
higienização com detergente e desinfecção com solução de hipoclorito e outros desinfetantes
adequados.
Atualização do protocolo de regulação
Este protocolo foi atualizado para o retorno das aulas 100% presenciais de forma que se
mantenham todas as medidas de segurança necessárias à prevenção de eventual risco de contaminação
pela Covid19. Com a função de criação e verificação das regras do protocolo de regulação, o Comitê de
Biossegurança e Elaboração de Protocolos Internos - CBEPIC da Faculdade do Baixo Parnaíba,
seguecontando com a participação dos representantes de todos os seguimentos institucionais e sociedade
civil e permanecerá em constante atualização de forma atender as necessidades de cada momento.
Medidas higiênico-sanitárias gerais e obrigatórias:
a)
Lave as mãos frequentemente.
b)
Usar álcool em gel para higienizar as mãos no decorrer da permanência na instituição.
c)
Evite abraços e apertos de mão.
d)
Mantenha uma distância interpessoal de pelo menos um metro e meio nos contatos
sociais.
e)
Cuide da sua higiene respiratória (espirre e tussa em um lenço, evitando o contato das
mãos com as secreções respiratórias).
f)
Não compartilhar garrafas e copos, especialmente durante atividades esportivas.
g)
Não toque nos olhos, nariz e boca com as mãos.
h)
Cubra a boca e o nariz se espirrar ou tossir.
i)
Não tome medicamentos antivirais e antibióticos, a menos que prescritos pelo seumédico.
j)
Limpe as superfícies com desinfetantes à base de cloro ou álcool.
k)
Use a máscara sempre e em todos os lugares fora do seu ambiente doméstico.
l)
Não adentre à instituição ao menor sinal de sintoma gripal.
Sinalização
Abaixo está a sinalização para a aplicação deste protocolo, que pode ser impressa e usada
conforme necessidade. Os sinais propostos são os seguintes:







Proibidas aglomerações;
Sempre que possível, utilizar o sistema acadêmico virtual para resolver pendências
Proibidas filas.
Manter distanciamento seguro
Lavar as mãos constantemente;
Higienizar as mãos com álcool gel com frequência;
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Cobrir a boca e o nariz;




Evitar abraços e apertos de mão;
Desinfetar superfícies.
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