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À
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA –
SEMADUR

1. Apresentaça o
COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA,
Considerando

os

efeitos

decorrentes

da

Pandemia

Covid-19

(“Novo

Coronavírus”), nos termos da Organização Mundial da Saúde.
Considerando que a situação da Pandemia requer o emprego de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos com o objetivo de evitar a disseminação do
“Coronavirus” na cidade de Campo Grande – MS,
Considerando que as escolas podem ser veículos de divulgação de campanhas
de conscientização à saúde pública através dos alunos.
O PLANO DE CONTEÇÃO DE RISCOS (BIOSSEGURANÇA) – É um
planejamento preventivo, com intuito de orientar o empreendimento das regras de
biossegurança a serem cumpridas para evitar a disseminação da COVID-19,
estabelecendo a utilização de protocolos e procedimentos padronizados necessários
para que os empreendimentos voltem a funcionar, visando suavizar os danos causados
pela pandemia.
Neste Cenário, o presente Plano fornecerá diretrizes para o correto
gerenciamento do COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA que atende Educação
Infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio, contribuindo assim para
proteção da saúde pública.
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2. Embasamento Legal e Refere ncias
•

RESOLUÇÃO CONJUNTA SESAU/SEMADUR n. 5, DE 17 DE ABRIL DE
2020

“Estabelece

regras

de

biossegurança

a

serem

observadas

pelos

empreendimentos e atividades econômicas e sociais no enfrentamento da COVID-19
no município de Cidade de Campo Grande - MS, e dá outras providências.”
•

DECRETO n. 14.257, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

“Dispõe sobre regras de funcionamento das atividades econômicas e
sociais em Regime Especial de Prevenção à COVID-19 no Município de
Campo Grande - MS e dá outras providências.”
•

UNICEF, WHO, IFRC.
“UNICEF - United NationsChildren's Fund. World Health Organization. IFRC.
Guidance for COVID-19 PreventionandControl in Schools. Disponível em:
<http://lnk.ufms.br/RZxq5>. Acesso em 09/04/2020.”

•

DELIBERAÇÃO CEE/MS N° 10.814, DE 10 DE MARÇO DE 2016.

“Estabelece normas para a educação básica no Sistema Estadual
de Ensino de Mato Grosso do Sul.”
•

RESOLUÇÃO CONJUNTA SESAU/SEMADUR Nº 6 DE 08/05/2020.

“Altera a Resolução Conjunta SESAU/SEMADUR nº 05, de 17 de abril de
2020, que estabelece regras de biossegurança a serem observadas pelos
empreendimentos e atividades econômicas e sociais no enfrentamento da
COVID-19 no Município de Campo Grande - MS, e dá outras providências.”
•

Resolução Conjunta SESAU/SEMADUR Nº 7 DE 24/06/2020

“Altera a Resolução Conjunta SESAU/SEMADUR nº 05, de 17 de abril de
2020, que estabelece regras de biossegurança a serem observadas pelos
empreendimentos e atividades econômicas e sociais no enfrentamento da
COVID-19 no Município de Campo Grande - MS, e dá outras providências.”
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•

LEI FEDERAL Nº 13.589/18

“Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de
climatização de ambiente”.
•

DECRETO n. 14.362, DE 24 DE JUNHO DE 2020.

“Altera dispositivos do Decreto n. 14.354, de 18 de junho de 2020, que dispõe
sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em espaços públicos e
privados de acesso ao público em geral, bem como dentro de veículos automotores, no
âmbito do município de Campo Grande, em razão da pandemia da COVID-19, e dá
outras providências.”
•

RESOLUÇÃO CONJUNTA SESAU/SEMADUR n. 6, DE 13 DE AGOSTO
DE 2020.

“Aprova a nota técnica n. 02/SEFES/CVS/SVS/SESAU que estabelece diretrizes
de biossegurança para retomada das aulas presenciais na rede de ensino em regime
especial de prevenção à covid-19 no município de campo grande e dá outras
providências.”
•

DECRETO n. 14.455, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

“Dispõe sobre as regras para o retorno das aulas presenciais na rede particular
de ensino, em Regime Especial de Prevenção à COVID-19, e dá outras providências.”

Se houver qualquer alteração nos decretos citados acima, este Plano de
Contenção de Riscos (Biossegurança) deverá ser atualizado.
Nesse plano esta sendo solicitado a liberação apenas da Educação Infantil e
Berçário, caso houver alterações no decreto a respeito do Ensino Fundamental e Ensino
Médio será protocolado junto a Vigilância Sanitária e a SEMADUR as devidas
alterações.
A instituição tem por obrigação atualizar o plano e seguir todas as exigências de
decretos que entrarem em vigor no qual a instituição se enquadre, sendo indicado o
acompanhamento pelo site http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.
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3. Caracterizaça o do Empreendimento
3.1.

Memorial Descritivo

O COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA, sediado na Rua Pedro
Celestino n° 1980 no Centro de Campo Grande/MS, exerce a atividade de Educação
Infantil Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio de Segunda-Feira a SextaFeira das 6:00 às 18:00 e Sábado das 7:00 às 13:00.
O empreendimento possui 95 (noventa e cinco) funcionários, sendo eles 50
(cinquenta) professores, 1 (um) assistente técnico educacional, 1 (um) assistente de
tesouraria, 2 (dois) assistentes administrativos/aprendiz, 1 (um) auxiliar administrativo,1
(um) auxiliar assistente, 1 (um) auxiliar de biblioteca, 5 (cinco) auxiliares de
coordenação, 2 (dois) auxiliares de limpeza, 1 (um) auxiliar de manutenção, 1 (um)
auxiliar de docente, 1 (um) auxiliar educacional e pedagógico, 1 (um) auxiliar de cozinha,
1 (um) auxiliar de informática, 1 (um) contador, 6 (seis) coordenadores, 1 (uma) diretora,
1 (um) encarregado de limpeza, 1 (um) encarregado da manutenção predial, 1 (um)
fonoaudiólogo, 1 (um) instrutor musical, 1 (um) operador de máquina copiadora, 1 (um)
recepcionista, 1 (uma) secretária e 2 1 (um) auxiliar de sala, 1 (uma) auxiliar de serviços
gerais, 1 (uma) cozinheira, 1 (uma) nutricionista e 1 (uma) recepcionista e 11 (onze)
serviços gerais.
A escola possui uma área total de 19.360,0 m², sendo 16.478,64 m² de área
edificada conforme consta na planta baixa em anexo, com lotação máxima de 3.736
(três mil setecentas e trinta e seis) pessoas no colégio, sendo esperadas 1.120 (um mil
cento e vinte) pessoas correspondentes a 30% da lotação máxima.
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3.2.

Croqui de localização

Partindo da Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho na Rua
Dr. Arthur Jorge, siga até a Av. Mato Grosso, vire à esquerda na Av. Mato Grosso, siga
até a Rua Pedro Celestino, vire à esquerda na Rua Pedro celestino e siga até o
COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA.

Figura 1 - Croqui de acesso ao empreendimento.
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3.3.
Plano de Manutenção, Operação e Controle –
PMOC
Anexado a este plano a planilha de acompanhamento do Plano de Manutenção,
Operação e Controle – PMOC solicitado no DECRETO n. 14.257, DE 17 DE ABRIL DE
2020.

3.4.
Sistema de ventilação de ar com possível
recirculação
TODAS as salas estarão com portas e janelas abertas durante a execução da
atividade para permitir a circulação do ar. Não será permitido o uso de ventiladores pelo
fato de facilitar a disseminação do vírus Covid-19.
Caso seja necessário o uso de Ar Condicionado, as portas e janelas serão
mantidas abertas durante o uso, com manutenção e higienização válida dos
equipamentos.

3.5.

Memorial fotográfico

Figura 2 - Tapete de desinfecção.

Figura 3 - Ponto de higienização
das mãos com álcool gel a 70%.
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Figura 4 - Totem de álcool gel a 70%.

Figura 5 - Lavabo para higienização das mãos,
localizado no corredor da escola.

Figura 6 - Lavabo para higienização das mãos,
localizado dentro da sala de aula.

Figura 7 - Lavabo para higienização das mãos,
localizado dentro da sala de aula.

Figura 8 - Mural informativo.

Figura 9 - Orientações de Biossegurança na
estrada da sala de aula.
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4. Medidas de controle de riscos aos alunos e
colaboradores diante da pandemia de COVID 19
Para o retorno das aulas presenciais a escola deverá realizar o planejamento
para retorno gradual e parcial das atividades pedagógicas presenciais nas instituições
de ensino, com importante atenção à saúde física e mental dos trabalhadores e
estudantes;
Para prevenir a saúde dos funcionários da escola durante a execução das suas
respectivas atividades, os colaboradores serão separados em turnos de entrada e saída
para evitar aglomeração nos pontos de ônibus.
O relógio de ponto biométrico deverá ser higienizado antes e após o uso
individual de cada colaborador devendo o colaborador higienizar suas mãos com álcool
gel antes e após bater o ponto.
Deverá ser definido o número de alunos e colaboradores em atividade durante o
período da pandemia de COVID-19, respeitando as determinações legais definidas em
decretos e resoluções municipais.
Em acordo com o Decreto n. 14.455, DE 14 de setembro de 2020. Art. 7º É
vedado às instituições de ensino:
I - Realizar reuniões e eventos presenciais que gerem aglomeração, como
apresentações em datas festivas, reuniões de pais/responsáveis, apresentações de
danças e eventos similares;
II - Realizar atividades de intercâmbio com outras instituições de ensino, como
campeonatos esportivos, festivais de músicas, entre outros;
III - Realizar aulas nas quais os alunos não consigam observar o distanciamento
mínimo previsto neste Decreto, sendo que as aulas de educação física devem ser
realizadas de maneira que seja mantido o distanciamento mínimo de 5 (cinco) metros
entre os alunos durante as atividades práticas;
IV - Realizar atividades de contraturno, reforço escolar presencial e atividades
extracurriculares para os alunos da educação infantil.
O piso da área de acesso ao estabelecimento e outros espaços físicos devem
ser organizados e demarcados com o uso de guias físicos, tais como marcação de fitas
adesivas no piso, indicando que as pessoas permaneçam afastadas, no mínimo, a uma
distância de 1,5m (um metro e meio) uma das outras;
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Deverá ser sinalizado todas as áreas de risco de contaminação, como
maçanetas, corrimãos, elevadores, dentre outras;
Realizado treinamentos e capacitações de todos os profissionais da equipe
pedagógica (equipe diretiva, professores e auxiliares) e manutenção da escola, para
que possam identificar possíveis sintomas, formas de contágio e procedimentos de
prevenção do coronavírus. Esses treinamentos foram ministrados pela profissional Dra.
Clarice Souza Pinto, Enfermeira Sanitarista – Coren MS no 043.141 nos dias 23, 25 e
27 de junho de 2020 das 14h às 17h, a lista de presença comprovando o treinamento
esta anexada a este plano.
Os treinamentos foram descritos no “POP 13 - CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES

E

FUNCIONÁRIOS”,

onde

foram

definidos

os

conteúdos

programáticos.
As capacitações devem prever, minimamente, os seguintes conteúdos:
higienização das mãos, cuidados no uso das máscaras faciais não profissionais
(aquisição, fabricação, uso, armazenamento, lavagem ou descarte, conforme
orientações gerais de uso de máscaras faciais não profissionais publicado pela ANVISA,
em de 03 de abril de 2020), triagem de casos sintomáticos (sinais e sintomas, aferição
de temperatura com termômetro infravermelho, uso adequado do equipamento de
proteção individual, métodos de abordagem), limpeza e desinfecção de ambientes e
superfícies, uso adequado de saneantes e desinfetantes e uso adequado de
equipamentos de proteção individual para esta atividade; as capacitações devem ser
conduzidas de forma a garantir o distanciamento social e, caso necessário, a realização
da parte teórica da capacitação pode ser de maneira remota;
Apresentar cronograma de capacitação de professores e colaboradores em
relação aos protocolos de biossegurança presentes no Plano de Contenção de Risco,
contendo os itens mínimos exigíveis no Decreto n. 14.455, de 14 de setembro de 2020.
O profissional responsável pela triagem de acesso deverá ser devidamente
treinado e deverá estar usando avental descartável de manga longa, máscara e face
shield ou óculos de proteção.
O profissional responsável pela triagem deverá realizar o processo para
detecção de casos suspeitos de síndrome gripal para ingresso de alunos, professores,
funcionários e demais pessoas no ambiente escolar, observando-se o seguinte
procedimento:
✓ deve ser aferida a temperatura corporal;
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✓ deve ser utilizado termômetro infravermelho, sem contato com a superfície
corporal;
✓ pessoas e alunos que apresentarem temperatura igual ou superior a 37,8ºC e/ou
outros sintomas relacionados à COVID-9 não devem ser admitidas na instituição
de ensino;
✓ além da aferição da temperatura corporal, o funcionário responsável pela triagem
de acesso deve observar outros sinais e sintomas gripais.
Parágrafo único. Considera-se com síndrome gripal, para fins de aplicação
deste Decreto, quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos e, em
crianças, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico
específico.
Os indivíduos sintomáticos de Covid-19 serão acompanhados por profissionais
da empresa capacitados, portando avental descartável de manga longa, máscara e face
shield ou óculos de proteção. O caso suspeito será encaminhado a uma área de
isolamento, onde será possível efetuar chamadas telefônicas, provida de cadeira, berço
para ensino infantil, água, alguns alimentos não perecíveis e acesso à instalação
sanitária. Deve ser providenciado o encaminhamento imediato dos sintomáticos para a
residência ou serviço de saúde, conforme a gravidade do caso.
Funcionários, alunos e pais ou responsáveis devem ser orientados sobre
atendimento médico, necessidade de observação e de possível testagem, conforme
sintomatologia apresentada, e sobre os canais de comunicação para esclarecimento de
dúvidas quanto à COVID-19, como Teleconsulta da SESAU (2020-2170) e o do
Ministério da Saúde (136). Os funcionários e alunos doentes não devem retornar ao
trabalho/escola até que cumpram os critérios para interromper o isolamento em casa.
Após orientado ao isolamento o profissional será substituído, e a Autoridade de Saúde
Local será informada. Será feita a desinfecção de ambiente das áreas utilizadas pelo
caso suspeito, como informado no (“POP 08 – “DESINFECÇÃO DE AMBIENTE”). Serão
armazenados os utensílios utilizados pelo caso suspeito em duplo saco plástico
resistente, fechado com 02 (dois) nós apertados, de preferência com um adesivo/atilho,
que deve ser entregue ao portador ou responsável para descarte ou higienização se
possível.
A equipe de limpeza fará treinamentos com profissionais qualificados para
correta higienização de toda instituição em caso de alunos ou funcionários com sintomas
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de COVID-19, como descrito nos POP 13 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS.
A entrada no instituto será feita de forma escalonada, cujo escalonamento é de
responsabilidade do COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA. Na entrada será
feita a higienização das mãos com álcool gel a 70%, e para os sapatos será disposto
tapete de desinfecção para que os calçados sejam devidamente higienizados. Será feita
a aferição de temperatura por meio de termômetro infravermelho dos funcionários e
alunos, não sendo permitida a entrada caso a temperatura exceda 37,8ºC. Informações
descritas no “POP 02 – PROCEDIMENTOS DE ENTRADA NA ESCOLA”.
Os acessos aos refeitórios serão restringidos ao horário de almoço respeitando
o distanciamento social de 1,5m entre pessoas. As portas e janelas deverão permanecer
abertas e o almoço deverá ser escalonado evitando assim aglomeração no ambiente
como descrito no “POP 10 - PROCEDIMENTOS PARA REFEIÇÃO”. O vestiário,
banheiros, sala dos professores, salas de reunião, entre outras, a fim de não gerar
aglomeração de pessoas deverá seguir como descrito no “POP 03 - CIRCULAÇÃO NAS
DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA”.
Os colaboradores não devem beber água diretamente do bebedouro, para evitar
contato da boca com a haste (torneira) do bebedouro. As torneiras a jato que permitem
a ingestão de água diretamente dos bebedouros devem ser lacradas, de forma que se
evite o contato da boca do usuário com o equipamento, caso não seja possível lacrar
ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro deve ser substituído
por equipamento que possibilite a retirada de água apenas em copos descartáveis ou
recipientes de uso individual. A higienização do bebedouro deverá ser frequente afim de
evitar contaminação.
A utilização de utensílios permanentes (canecas, copos, entre outros), estes
deverão ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizados rigorosamente;
Para garantir a saúde de todos os colaboradores do empreendimento, será
disponibilizado o número suficiente de máscaras para os colaboradores que podem ser
feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e
higienizadas corretamente. É recomendado a troca das máscaras a cada 03 (três) horas
e guardadas em recipientes individuais e identificados para serem guardadas as
máscaras utilizadas para posterior higienização. A higienização das máscaras deverá
ocorrer nas residências dos colaboradores, sendo proibida a higienização no instituto
no caso das máscaras descartáveis, estas devem ser desprezadas em lixeiras com
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tampa e pedal destinada ao descarte de lixo não reciclável e não pode ser
compartilhada.
Serão anexados cartazes seguindo orientações gerais da ANVISA para uso de
máscaras não profissionais, como tipo de tecido indicado, como manusear a máscara,
medidas de higienização e descarte. Além do treinamento que será feito com os
funcionários do instituto, que terá comprovante apresentado antes do início das
atividades conforme DECRETO n. 14.455 DE SETEMBRO DE 2020.
A entrada e participação nas atividades serão controladas, permitindo apenas
pessoas com máscaras devido ao DECRETO n. 14.362, DE 24 DE JUNHO DE 2020.
Dispensadores com álcool a 70% serão disponibilizados para uso individual em
cada entrada, ponto de atendimento, banheiros e locais de maior circulação, nas salas
de aula serão usados borrifadores de uso exclusivo dos professores nas mãos dos
alunos na Educação Infantil, no Ensino fundamental e Ensino Médio será instalado
dispenser de álcool gel.
Será realizada a fricção das mãos com preparação alcoólica a 70% a cada
atendimento ou manipulação de documentos, materiais ou equipamentos e será feita a
desinfecção das superfícies que forem tocadas, como teclado, telefone, canetas e
balcão, por exemplo.
A higienização das mãos deve ser realizada com água corrente e sabão por no
mínimo 40 (quarenta) segundos e, se as mãos não estiverem visivelmente sujas, podese optar por preparações alcoólicas, que devem ser utilizadas através de fricção das
mãos por 20 (vinte) segundos.
Todos os materiais de uso coletivo serão retirados do ambiente, e somente serão
utilizados materiais de uso individual.
A higienização frequente das mãos será estimulada em todos os participantes
do ambiente escolar além da orientação para os alunos e funcionários que evitem tocar
olhos, boca e nariz.
Adotar medidas para divulgar informações sobre a COVID-19 e os meios de
prevenção e controle da doença na comunidade escolar, observando-se que as
informações devem ser adaptadas para cada faixa etária, a fim de que sejam facilmente
compreendidas. Devem ser adotadas medidas de incentivo à prevenção da COVID-19
com atividades lúdicas voltadas aos alunos da educação infantil e ensino fundamental
I;
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A prática de higienização das mãos deve ser incentivada, sendo que todos os
alunos, funcionários e colaboradores devem ser orientados a realizá-la, no mínimo, nos
seguintes horários:
a) ao chegar à instituição e após os intervalos;
b) antes e depois do preparo de alimentos e bebidas;
c) antes e depois de comer ou manusear alimentos ou alimentar criança;
d) antes e depois da administração de medicamentos e pomadas;
e) antes e depois da troca de fralda;
f) depois de utilizar o sanitário ou ajudar uma criança a usar o sanitário;
g) depois de atividades ao ar livre;
h) depois de manusear lixo;
i) depois de entrar em contato com secreções e excreções;
j) depois de tocar em objetos que foram manipulados por outras pessoas;
Os alunos, professores, colaboradores e demais funcionários devem ser
orientados a adotar a seguinte etiqueta e higiene respiratória: se tossir ou espirrar, cobrir
o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou utilizar lenço de papel.
Utilizar lenço descartável para higiene nasal, descartá-lo imediatamente após o
uso e realizar a higiene das mãos; realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar.
TODOS os ambientes dentro do estabelecimento de ensino devem permanecer
com portas ou janelas abertas.
É obrigatório ir à escola com calçados fechados que permitam a higienização do
solado no tapete desinfetante.
Todos os funcionários, incluindo professores e auxiliares de sala, devem manter
os cabelos presos, unhas curtas e não utilizar adereços, como brincos, anéis, pulseiras.
Fornecedores devem entrar pelas portas de serviço, devidamente higienizados
e com proteção, e não podem cruzar com os alunos.
TODOS os colaboradores terceirizados, orgânicos e da administração que se
enquadrem no grupo de risco devem ser afastados provisoriamente:
•

Maiores de 60 anos;

•

Gestantes;

•

Pessoas que apresentem sintomas relacionados à COVID-19, quais
sejam: febre e tosse (seca ou secretiva) persistentes, coriza e falta de ar;

•

Portadores de imunodeficiência de qualquer espécie;

•

Transplantados.
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O uso do elevador deve seguir as regras constantes na Resolução
Conjunta SESAU/SEMADUR n. 07, de 24 de junho de 2020, que alterou a
Resolução Conjunta SESAU/SEMADUR n. 05, de 17 de abril de 2020;
Segundo

a

Resolução

Conjunta

SESAU/SEMADUR

n.

07

é

recomendável diminuir a frequência de uso do elevador e utilizar as escadas,
sendo que, caso o elevador seja utilizado, devem ser observadas as seguintes
medidas:
a) evitar utilizar diretamente o dedo para acionamento dos botões e, caso não seja
possível evitar o contato direto dos dedos/mãos com os botões de acionamento,
higienizar as mãos em seguida;
b) o número de pessoas dentro do elevador deve ser limitado, mantendo-se o
distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre elas, que não será
necessário caso as pessoas que utilizem o elevador ao mesmo tempo sejam
coabitantes;
c) disponibilizar dispensadores contendo álcool a 70%, preferencialmente em gel,
próximos às entradas dos elevadores, em todos os andares;
d) ao viajar no elevador evitar encostar nas paredes da cabine.

4.1.

Cuidados com os alunos

Será mantida a modalidade de ensino à distância (aulas gravadas e enviadas
aos alunos nos modelos atuais) para as famílias que optarem pelo isolamento social.
A opção de retorno dos alunos à escola será facultativa, por decisão exclusiva
dos pais ou responsáveis e após assinado o termo de compromisso. Aqueles que não
se sentirem confortáveis com o retorno do seu filho ou dependente, neste momento,
poderão mantê-los em casa e, posteriormente, solicitar à escola a opção de retorno.
Os horários de entrada e saída dos alunos devem ser escalonados, de modo a
evitar aglomerações nas áreas de acesso às instituições.
As atividades educacionais que serão desempenhadas durante a pandemia,
serão de caráter individual, não permitindo duplas ou grupos em ambientes fechados,
sendo permitido atividade em grupo de forma digital e sempre que possível em local
aberto desde seja a mesma turma, respeitando o distanciamento de 1,5m e sem a troca
de objetos, aulas de educação física devem ser realizadas de maneira que seja mantido
o distanciamento mínimo de 5,0 m entre os alunos durante a execução das atividades.
Em sala de aula será mantido o distanciamento de 1,5 m entre carteiras e mantido os
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alunos na mesma direção como demonstrado na planta de layout em anexo, como
também a obrigatoriedade do uso de máscara para todos os alunos acima de 06 (seis)
anos.
É facultado o uso de máscaras faciais em crianças acima de 2 (dois) anos até 6
(seis) anos de idade pelo risco do uso inadequado das mesmas.
Devem ser previstos horários diferenciados de uso das áreas comuns, de modo
que não haja contato de alunos de turmas diferentes.
Limpeza frequente das superfícies e materiais escolares com (saneantes
contendo cloro ou desinfetante contendo ácido peroxiacético) ou alcoóis (na
concentração de 60 a 80%, concentração ideal 70%).
Será elaborado e divulgado material de educação em saúde para a comunidade
escolar de forma adaptada a cada faixa etária, como cartazes com instruções para o
uso adequado de máscaras por exemplo. Os professores darão instruções no início de
cada aula, nas primeiras semanas reforçarão com os alunos a importância do uso da
máscara, por meio de recursos audiovisuais e discussão com os estudantes. Os alunos
também deverão seguir as orientações mencionadas no item 4 na parte que trata as
medidas para divulgar informações sobre a COVID-19 e os meios de prevenção e
controle da doença na comunidade escolar.
A entrada e participação nas atividades serão controladas, permitindo apenas
pessoas com máscaras (para crianças acima de 6 (seis) anos), porém, se depois da
entrada for constatado que ocorreu algum incidente com a máscara individual do aluno,
serão disponibilizadas máscaras descartáveis.
Não é permitido o uso e reuso de lenços de pano, será orientado aos alunos para
o uso de lenços descartáveis ou do antebraço (cotovelo dobrado) ao tossir ou espirra,
além de orientá-los que evitem tocar olhos, boca e nariz. As orientações serão feitas
com base em material didático e vídeos disponibilizados por Universidades e órgãos
especializados no assunto, sempre usando a linguagem adequada para cada faixa
etária.
Dispensadores com álcool a 70% serão disponibilizados para uso individual em
cada entrada, pontos de atendimento, banheiros e locais de maior circulação, nas salas
de aula serão usados borrifadores de uso exclusivo dos professores nos alunos da
educação infantil, no Ensino fundamental e Ensino Médio será instalado dispenser de
álcool gel.
Será estimulada a higienização das mãos frequentemente, especialmente antes
e após as refeições e a ida ao banheiro. Além de reforçar a técnica adequada, conforme
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orientação do Ministério da Saúde, com duração mínima de 40 segundos utilizando água
e sabão ou de 20 segundos quando utilizado álcool gel como descrito no “POP 01 –
HIGIENE DAS MÃOS”.
Serão dispostos cartazes pelo colégio com as devidas orientações sobre a
maneira correta de higienizar as mãos e sua importância para saúde e bem estar dos
cidadãos, e também serão realizados experimentos didáticos demonstrando de maneira
simples o que ocorre quando uma pessoa lava as suas mãos e quando essa prática não
é realizada.
Os materiais escolares (livros, apostilas, cadernos e estojo) ficarão no colégio
evitando o contágio. Os Livros Didático/Apostilas e tarefas serão disponíveis em
plataformas online, como e-mail, WhatsApp e portal do instituto.
Todos os materiais de uso coletivo serão retirados do ambiente, e somente serão
utilizados materiais de uso individual. Será permitido apenas o uso de brinquedos que
possa ser feita a higienização, o mesmo deve ser guardado em recipiente liso, lavável
e identificado com o nome do aluno e turma, deverá ser feita a higienização dos
brinquedos usados pelos alunos antes e após o uso.
Na primeira aula deverá ser feita a orientação aos alunos, reforçando as medidas
de prevenção adotadas, bem como a correta higiene das mãos e utilização de máscaras
para os alunos acima de 06 (seis) anos.
Os alunos da educação infantil serão ensinados a cantar uma música enquanto
lavam as mãos, para “contar” os 40 segundos de duração. Os alunos praticarão a
‘lavagem’ das mãos com água e sabão ou álcool gel;
Os alunos que praticarem com melhor desempenho os hábitos de higienização
das mãos, ao final do dia ganharão em seu caderno um adesivo com uma mãozinha
feliz, ao final do mês, o aluno que tiver mais mãozinhas felizes no caderno, terá sua
caricatura exposta no colégio como o líder do mês no combate ao coronavírus, além de
alguma outra recompensa para o aluno pelos seus bons hábitos, que for conveniente
para a escola.
Marionetes serão usadas para demonstrar os sintomas (espirros, tosse e febre)
e o que fazer caso sintam-se doentes, e como confortar alguém que está nessa
situação;
As preocupações dos alunos serão ouvidas e respondidas às suas perguntas da
forma mais adequada à faixa-etária, não sobrecarregadas com muita informação.
Ocorrerá a discussão sobre as diferentes reações que eles podem vivenciar, e
explicando que é normal numa situação fora do comum.
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Da mesma maneira que na Educação Infantil, será importante mostrar aos
alunos do Fundamental que elas têm um papel importante nas medidas de prevenção
ao coronavírus, mostrando que todas as informações aprendidas na escola poderão
servir para conscientizar também a sua família em casa. Além de levar a importância, o
conceito de distanciamento social (manter-se afastado de amigos, evitar aglomerações
não tocando pessoas no ambiente escolar, etc);
Os recursos audiovisuais servirão para ajudar os alunos a entender os conceitos
básicos de prevenção e controle. Os professores farão para seus estudantes, exercícios
que demonstrem de que maneira germes podem se propagar. Por exemplo, usando
água colorida para borrifar um pedaço de papel, observando como as gotículas se
espalham. Além do experimento de lavagem das mãos com a tinta guache, mostrando
que a tinta demora para sair, ou seja, o vírus poderá estar em áreas que não foram
lavadas, se a higienização não for realizada da maneira correta.
Os alunos, em qualquer atividade, sentarão afastadas umas das outras com
distanciamento de 1,5 m, em atividades de educação física a distância deverá ser de
5,0 m sugerindo que façam alongamento, “abrindo as asas”, sempre mantendo espaço
para que não encostem nos colegas.
Em acordo com o Decreto n. 14.455, DE 14 de setembro de 2020. Art. 6º, além
das disposições anteriores devem cumprir também as seguintes exigências:
I - Manter o desinfetante para as mãos fora do alcance das crianças e
supervisionar o uso, para evitar a ingestão do produto;
II - Caso os assentos de transportes (“bebe conforto”) sejam utilizados na
instituição, estes equipamentos devem ser guardados fora do alcance das crianças;
III - As máscaras faciais de tecido não devem ser colocadas em bebês e crianças
menores de 2 (dois) anos de idade devido ao risco de asfixia;
IV - É facultado o uso de máscaras faciais em crianças acima de 2 (dois) anos
até 6 (seis) anos de idade pelo risco do uso inadequado das mesmas;
V - Alterar ou suspender as atividades diárias de grupos de diversas salas,
mantendo cada grupo de criança em salas separadas;
VI - O uso de espaços destinados à realização do repouso (“soninho”) será
permitido apenas para crianças menores, de até 3 (três) anos, observando-se o
seguinte:
a) Durante o repouso, os berços devem estar espaçados, respeitando-se
o distanciamento mínimo de 2,0m (dois metros) entre cada;

A2M Engenharia e Meio Ambiente
CNPJ: 23.340.317/0001-72
Rua Dr. Arthur Jorge, 895 – Centro – CEP: 79.002-450
Campo Grande/MS Tel.: (67) 3201-4585 / (67) 99210-2833

Página 20 de 35

PROCESSO Nº_____________________/___________
RUBRICA: _____________________ FL:____________

b) O ambiente destinado à realização do repouso dos lactentes deve
estar bem ventilado;
c) Realizar limpeza do ambiente antes do uso e proceder à desinfecção
das superfícies que são frequentemente tocadas, como grade dos
berços, maçanetas e bancadas, antes e após uso;
VII - O uso das roupas de cama/berço deve ser individualizado, com a frequente
realização da lavagem e desinfecção, no mínimo uma vez por semana, ou antes da
utilização da roupa de cama/berço por outra criança;
VIII - As roupas de cama/berço de cada criança devem ser guardadas
separadas, preferencialmente em sacos plásticos identificados;
IX - Recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual (máscara
facial, óculos de proteção ou protetor facial, luvas e avental de manga longa), caso haja
contato extenso com a criança ou durante a troca de fralda e o banho;
X - Não devem ser usados brinquedos que não possam ser limpos e
higienizados;
XI - os brinquedos que as crianças colocaram na boca ou que estão
contaminados por secreções ou excreções corporais devem ser deixados fora do
alcance das crianças, até que sejam limpos e desinfetados por um funcionário da
instituição;
XII - Não compartilhar brinquedos, a não ser que eles sejam higienizados antes
de serem transferidos de uma criança a outra; XIII - os brinquedos que necessitam ser
higienizados devem ser guardados em recipiente liso, lavável e identificado e mantidos
fora do alcance das crianças;
XIV - É recomendável que a instituição possua aporte suficiente de brinquedos
para que possam ser realizados rodízios dos mesmos entre os intervalos de
higienização;
XV - Deve ser seguido protocolo seguro de troca de fraldas, sendo que as
orientações sobre o procedimento, durante a troca, devem estar acessíveis aos
funcionários, preferencialmente fixados próximos à bancada onde se realiza a troca de
fralda;
XVI - Todos os funcionários, incluindo professores e auxiliares de sala, devem
manter os cabelos presos, unhas curtas e não utilizar adereços, como brincos, anéis,
pulseiras;
XVII - Devem ser lavadas, frequentemente, as mãos, pescoço ou qualquer parte
do corpo da criança que contenha secreções;

A2M Engenharia e Meio Ambiente
CNPJ: 23.340.317/0001-72
Rua Dr. Arthur Jorge, 895 – Centro – CEP: 79.002-450
Campo Grande/MS Tel.: (67) 3201-4585 / (67) 99210-2833

Página 21 de 35

PROCESSO Nº_____________________/___________
RUBRICA: _____________________ FL:____________

XVIII - As roupas das crianças e dos funcionários que contenham secreções
devem ser trocadas imediatamente, observando-se:
a) as roupas contaminadas devem ser colocadas em um saco plástico
identificado ou encaminhadas à lavanderia da instituição, caso possua;
b) devem ser disponibilizadas roupas em quantidade suficiente para
trocas frequentes, no caso dos lactentes;
c) as mãos devem ser higienizadas antes e depois da troca de roupas;
XIX - As mãos devem ser higienizadas antes e depois do manuseio de
mamadeiras, mesmo que tenham sido preparadas no domicílio da criança;
XX - Todos os itens utilizados na alimentação da criança (mamadeira, copos,
pratos) devem ser cuidadosamente higienizados após cada uso, com água corrente e
sabão;
XXI - As pias utilizadas para preparo de alimentos e higienização dos utensílios
não devem ser utilizadas para outras finalidades, como higienização das mãos ou
lavagem de roupas.
O instituto manterá a família acolhida e informada com relação aos sintomas,
cuidados para prevenção, higienização das mãos, medidas para lidar com situações de
estresse. Essas informações serão dadas junto com o Termo de Compromisso que os
pais ou responsável irão receber para assinar, no retorno as aulas.
Serão afastados das atividades presenciais os alunos que apresentarem algum
sintoma da COVID-19, gripes e resfriados (dor de cabeça, febre, dor de garganta, coriza,
entre outros).
Para a entrada dos alunos na instituição deverão ser seguidos os seguintes
procedimentos (POP 02):
1.

O uso de máscaras é obrigatório

2.

As calçadas serão adesivadas demarcando distanciamento de 1,5m
entre as pessoas na fila para entrada na Escola;

Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio:
3.

Os pais deverão realizar a entrega dos alunos no portão, respeitando as
marcações de distanciamento social;

4.

Haverá aferição de temperatura corporal por meio de termômetro
infravermelho, não sendo permitido ingresso de pessoas com
temperatura corporal superior a 37,5ºC; Em caso de estudante que
apresentar-se febril (temperatura maior que 37,5º C) o pai já retornará
com a criança, antes de adentrar a escola. No caso dos alunos maiores
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que vão a escola de ônibus ou van o aluno deverá ser levado a sala de
isolamento e o pai deverá ser informado para que busque imediatamente
o filho(a).
Após o aluno adentrará a área de desinfecção na qual:
5.

Será disposto um tapete de desinfecção para que os calçados sejam
sanitizados;

6.

Na sequência, álcool gel a 70% será disponibilizado no totem, para que
todos que ingressarem na escola façam assepsia das mãos;

7.

Haverá uma auxiliar responsável por indicar a cada criança, o caminho
para a sala de aula, conduzindo aqueles em que haja necessidade;

Após aferição, os pais subirão a rampa até o final desta, e o aluno adentrará
a área de desinfecção na qual:
9.

Haverá um tapete de desinfecção para os alunos;

10.

Pais e crianças (de colo) farão a higienização dos calçados no tapete;

senão, apenas o aluno fará a higienização dos calçados e adentrará a área de acesso
ao totem de Álcool Gel a 70%;
11.

Os alunos e os pais com filhos no colo adentrarão a área de desinfecção

para acesso ao totem de Álcool Gel a 70%;
12.

Haverá uma auxiliar responsável pelos procedimentos adotados com a

criança e que a acompanhará até a sala de aula.
Não será permitido o ingresso de pessoas, sendo elas pais ou responsáveis que
façam parte do grupo de risco (maiores de 60 anos, hipertensos, diabéticos, cardiopatas,
portadores de doenças respiratórias e comorbidades relacionadas).
Nos demais momentos haverá acesso fácil a pias providas de água corrente,
sabonete líquido, toalhas descartáveis e álcool 70%, é recomenda a instalação de pias
providas de água corrente, sabonete líquido e toalhas descartáveis em locais de grande
circulação para evitar a aglomeração nos banheiros;
O uso de máscara (preferencialmente de tecido) será obrigatório por todos os
alunos e colaboradores conforme descrito em POP 06:
•

Fazer a troca de máscaras de tecido a cada 2 (duas) horas e das
máscaras descartáveis a cada 30 (trinta) minutos;

•

No caso da utilização da máscara descartável, a mesma deverá ser
descartada imediatamente após o uso e sua retirada feita diretamente
sobre o local de descarte (lixeira com pedal);
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•

Na utilização da máscara de tecido, após o uso, a mesma deverá ser
imediatamente armazenada em saco plástico apropriado.

O monitoramento do correto manuseio das máscaras pelos alunos será realizado
pela professora responsável e/ou auxiliar de sala, caso o aluno apresente dificuldades
ao colocar ou tirar a máscara, as mesmas devem auxiliá-lo.
Os pais e responsáveis devem enviar todas as máscaras devidamente
identificadas com o nome do aluno e turma; que elas venham devidamente embaladas
em sacos plásticos e que também seja enviado um saco plástico identificado para
“máscaras sujas”.
Os pais ou responsáveis pelos alunos devem ser orientados a encaminhar, junto
ao material escolar, máscaras faciais adicionais, de acordo com o período de tempo que
o aluno permanecerá na instituição, sendo recomendável a troca das máscaras a cada
3 (três) horas, e recipientes individuais e identificados para guarda das máscaras
utilizadas para posterior higienização.
As famílias dos alunos serão orientadas quanto a correta higienização das
máscaras de tecido (recomenda-se evitar mais que trinta lavagens) da seguinte forma:
1.

A máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas;

2.

Lavar previamente com água corrente e sabão neutro;

3.

Deixar de molho em uma solução de água com água sanitária (diluir de 2
colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água) ou outro
desinfetante equivalente de 20 a 30 minutos;

4.

Enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de
desinfetante.

Caso algum aluno não traga máscaras em número suficiente, a escola
disponibilizará máscaras descartáveis.
É recomendado que não se utilizem os espaços destinados à alimentação
coletiva (refeitórios, cantinas, lanchonetes e similares), sendo que as refeições rápidas
devem ser realizadas nas salas de aula.
No recreio os alunos serão mantidos na sala de aula onde também receberão o
lanche, conforme descrito nos POP 10, a mesa de alimentação deverá ser higienizada
antes e após a refeição. No almoço, caso necessário, os alunos irão até o refeitório
respeitando o distanciamento social, a demarcação das mesas e cadeiras, não podendo
compartilhar talheres ou realizar a troca de alimento entre eles. O almoço deverá ser
escalonado por turmas, não podendo ter alunos de outra turma no mesmo horário, e
assim que uma turma sair deverá ser feita higienização total do local para receber a
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turma seguinte. As portas e janelas deverão estar abertas para garantir a circulação do
ar; não deve ser utilizada a modalidade de autosserviço; assegurar em toda a linha
produtiva a presença de instalações adequadas para a lavagem frequente das mãos;
higienizar adequadamente os utensílios para a realização das refeições e embalá-los
individualmente; seguir todas as recomendações contidas na Nota Técnica n. 48/2020ANVISA.
A saída dos alunos será realizada conforme especificado no POP 16:
•

A saída dos alunos da Educação Infantil será pela Rua Antônio Maria
Coelho – pelo mesmo local da entrada;

•

A Saída dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio será pela rua
Pedro Celestino, próximo da Esquina com a Antônio Maria Coelho;

•

Os pais não devem adentrar no ambiente escolar para a retirada dos
alunos;

•

Os pais devem aguardar a saída do aluno no portão da escola;

•

Assegurar a distância mínima de 1,5m entre uma pessoa e outra durante
o período de espera;

•

Garantir que os responsáveis pela retirada dos alunos estejam usando
máscaras;

•

Os alunos serão chamados pelo sistema de Som do Colégio, assim que
o responsável se identificar na entrada;

•

Efetuar a entrega aos pais sem contato físico e mantendo o
distanciamento de 1,5m.

•

Se o aluno ficar na área livre de espera, deverá manter o distanciamento
social de 1,5m dos demais colegas;

•

A saída dos alunos será escalonada por séries, para evitar aglomerações.

Durante o tempo de permanência na escola deverão fazer uso de calça comprida
e sapato fechado, os alunos devem manter cabelos presos, quando pertinente, e não
utilizar adereços, como laços de cabelo, brincos, pulseiras e anéis no ambiente escolar;
O aluno deverá trazer seu próprio recipiente contendo álcool gel a 70% e papel
toalha facilitando a maior frequência de higiene das mãos e do espaço individual (mesa
e cadeira), além de respeitar os seguintes procedimentos POP 04:
- As salas deverão estar com portas e janelas abertas para permitir a circulação
do ar;
- Não serão permitidos o uso de ventiladores e/ou ar condicionado pelo fato de
facilitar a disseminação do SARS-CoV-2;
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- Será permitida a entrada somente com utilização de máscara, podendo o
usuário optar por modelo de sua preferência (cirúrgicas descartáveis, com filtro ou de
pano) conforme orientações da OMS, Ministério da Saúde, SES/MS e SESAU/CG;
- Deverá ser mantida a distância de 1,5m entre os alunos no interior das salas
de aula;
- As carteiras escolares e mesas dos professores deverão passar por
higienização adequada de suas superfícies com álcool líquido a 70% ou outras soluções
sanitizantes antes do início das aulas e durante as atividades caso seja necessário;
- Serão fixados cartazes informativos e educativos para prevenção da
disseminação do SARS-CoV-2, conforme Anexo neste Plano de Biossegurança;
- Cada aluno ocupará a mesma carteira escolar diariamente para facilitar busca
de contactantes próximos caso seja necessário;
- As regras de etiqueta respiratória deverão ser respeitadas em sala de aula
pelos alunos e professores;
- As máscaras umedecidas e/ou danificadas deverão ser descartadas na lixeira
com pedal existente em cada sala de aula e imediatamente substituída;
- Os telefones celulares deverão ser higienizados com Álcool a 70 % ou conforme
indicação do fabricante, antes de adentra o recinto da sala, mesmo que não sejam
usados em sala de aula;
- Os materiais como lápis, borracha, canetas, apontadores, etc, são de uso
exclusivamente pessoal não devendo ser manuseados por outros;
- As saídas da sala de aula serão restritas, não sendo permitido ao aluno andar
livremente por outras dependências da escola sem a devida informação /autorização do
professor;
- Nos intervalos entre as aulas, não deverá haver aglomerações na sala de aula,
sendo rigorosamente respeitado o distanciamento social de 1,5 m entre os alunos;
- Na sala de aula haverá disponibilidade de Álcool Gel a 70% para uso dos alunos
por livre demanda e conforme a necessidade;
- O professor procederá a higienização da mesa antes do uso desta em cada
início de aula;
Para os casos em que o aluno precise consumir água serão seguidas normas
especificadas no POP 03:
1. O aluno deverá levar o próprio copo/garrafa;
2. Ao sentir necessidade o aluno solicitará à professora;
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3. A professora solicitará que a auxiliar externa libere o acesso do aluno ao
bebedouro quando não houver mais ninguém no corredor;
4. O aluno irá ao bebedouro encher o copo/garrafa e voltar à sala.
Seguindo no POP 03 para o uso do banheiro o aluno deverá:
1. O aluno solicitará para a professora/auxiliar responsável a necessidade de uso
do banheiro;
2. A professora solicitará o acompanhamento da auxiliar externa;
3. A auxiliar externa levará o aluno da sala de aula ao banheiro;
4. A auxiliar levará o aluno de volta a sala de aula.
Obs.: O fluxo acontecerá com apenas um aluno por vez, não sendo permitido que
nenhum aluno vá ao banheiro sem o monitoramento a fim de não facilitar o contato com
outras pessoas;
5.Os alunos do Ensino Fundamental e Médio irão ao banheiro sem o
acompanhamento da Auxiliar Externa, mas com o conhecimento e ciência do professor
que estiver em sala;
Em acordo com o Art. 8º do decreto 14.455, Se houver 1 (um) ou mais casos
confirmados de COVID-19 em uma mesma sala, as instituições de ensino devem
suspender imediatamente as atividades presenciais da turma pelo período de 7 (sete)
dias, podendo ser estendido até 10 (dez) dias ou mais, de acordo com os resultados do
monitoramento de sintomas.
§1º Durante o período de suspensão das atividades presenciais deve ser
realizada limpeza terminal e desinfecção de todas as instalações frequentadas pelo
portador de COVID-19.
§ 2º A instituição deve comunicar imediatamente a Unidade de Resposta Rápida
da SESAU pelo endereço eletrônico: notificaescola.covid@gmail.com em casos de
surto, para que se proceda a investigação e se instituam as medidas de controle e busca
ativa de novos casos.
§ 3º Considera-se surto, para fins de aplicação deste Decreto, 01 (um) ou mais
casos confirmados de COVID-19 em ambientes fechados/restritos, uma vez que se
espera que não haja nenhum caso de COVID-19 em instituições de ensino.
§ 4º De acordo com os resultados da investigação do surto notificado, poderão
ser suspensas as atividades totais da instituição pelas autoridades sanitárias.
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5. Estrate gias de Comunicaça o entre pais, alunos
e professores
Em acordo com o item 3 (três) do ANEXO II, DECRETO n. 14.455, DE 14 DE
SETEMBRO DE 2020:
As instituições de ensino que optarem pela continuidade de sua atividade, nos
ditames do Decreto n. 14.455, de 14 de setembro de 2020, devem obedecer às notas
técnicas e protocolos de segurança expedidos pela Organização Mundial de Saúde OMS e pelo Ministério da Saúde. Contudo, a ação deverá ser realizada em conjunto aos
pais e responsáveis pelos alunos, praticando e promovendo hábitos saudáveis todos os
dias. Caso ocorra um surto na comunidade, a escola pode ser ponto focal de dispersão
do vírus. Desta forma, deverá haver mecanismos de comunicação efetiva entre pais
e professores para mitigar a possibilidade de contaminação na comunidade. Devem,
portanto:
Firmar Termo de Consentimento ou documento equivalente, assinado pelo
representante legal da instituição de ensino e responsável legal pelo aluno, contendo
minimamente:
a) Orientações para que pais e responsáveis estejam alertas aos sinais das
síndromes gripais e manter seus filhos em casa se estiverem doentes;
b) Alunos assintomáticos que são contatos domiciliares de pessoas sintomáticas
(suspeitas ou confirmadas) não poderão frequentar a instituição, e, nestes casos, o
isolamento deve ser de 10 (dez) dias a partir do início dos sintomas do contactante e a
pessoa doente deve estar 24 (vinte e quatro) horas assintomática (sem febre e sem
sintomas respiratórios) para que haja o retorno seguro do aluno à instituição;
c) Orientação à família para comunicar imediatamente a coordenação da
instituição de ensino caso o aluno ou algum familiar residente no mesmo domicílio do
aluno apresentar qualquer sintoma sugestivo de COVID-19 ou ainda se apresentar
confirmação do diagnóstico da doença e medidas a serem adotadas pela escola nestes
casos;
d) Obrigatoriedade de apresentação da atualização vacinal;
e) Orientação acerca da importância do distanciamento social e uso de máscara
de tecido de uso não profissional;
f) Esclarecimentos que os alunos só poderão retornar às aulas presenciais se
estiverem no município de Campo Grande - MS em período superior ou igual 7 (sete)
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dias e devem cumprir isolamento domiciliar voluntário de 7 (sete) dias, mesmo que
assintomáticos, para o retorno das atividades presenciais.
g) Afirmação do responsável legal de que o aluno não apresenta nenhum sinal
de COVID-19 e por tanto está apto a frequentar a escola. O termo de compromisso
referido não isenta a escola de realizar os procedimentos de aferição de temperatura no
aluno ao chegar na instituição ou de atenção a eventuais sintomas de COVID-19.
Criar um checklist de verificação para pais/responsáveis de modo a orientá-los
na decisão se os alunos poderão ir à escola e com a devida consideração para a
epidemiologia local do COVID-19. A lista de verificação pode incluir:
a) As condições médicas e vulnerabilidades subjacentes, para proteger o
aluno/equipe;
b) A doença ou sintomas recentes sugestivos de COVID-19, para evitar a
disseminação para outras pessoas;
c) Considerações especiais sobre transporte escolar, quando necessário.
Visto o cenário atual de pandemia as famílias também serão orientadas a como
proceder quanto ao enfrentamento ao COVID-19, para assim, promover as medidas de
segurança e reduzir a transmissibilidade do novo coronavírus:
•

Utilizar máscaras sempre que estiver em ambiente externo a residência;

•

Isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintomas da doença
segundo as orientações das autoridades de saúde;

•

Realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel a
70%, frequentemente;

•

Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou
lenço de papel – Etiqueta respiratória;

•

Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente
após o uso e realizar a higiene das mãos);

•

Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirrar;

•

Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;

•

Manter pelo menos 1,5m de distância entre você e qualquer outra pessoa;

•

Não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou
beijos;

•

Uso adequado de máscaras mesmo se não apresentar sintomas;

•

Não compartilhar objetos pessoais;

•

Ficar em casa se não se sentir bem;
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•

Procurar atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade em
respirar;

•

Seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária nacional ou local.

Em casos de suspeita de COVID-19, ou que residam com outras pessoas
suspeitas (mesmo que o próprio seja assintomático) orienta-se isolamento domiciliar e
a procura de atendimento médico através do telefone (67) 2020-2170, onde ele receberá
orientações exatas de como proceder.
A instituição deverá comunicar imediatamente a Unidade de Resposta Rápida
da SESAU pelo endereço eletrônico: notificaescola.covid@gmail.com em casos de
surto, para que se proceda a investigação e se instituam as medidas de controle.
Os pais serão orientados a não levar seus filhos à escola ao menor indício de
quadro infeccioso, seja febre, manifestações respiratórias, diarreia, entre outras. Devese mantê-los afastados enquanto se aguarda a conclusão do diagnóstico;
O COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA deverá anexar ao presente
plano de contenção de riscos, no qual ficara disponível na instituição de ensino para
consulta de quais horários as áreas comuns serão utilizadas por cada setor, de modo
que não haja contato de alunos de turmas diferentes (devendo ser adotados ações como
escalonamento de pausas, fiscalização em áreas comuns e/ou sanitárias para que não
haja aglomerações, dentre outros).
Alunos em atividade escolar devem evitar contato com pessoas do grupo de
risco:
•

Idade igual ou superior a 60 anos;

•

Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca,
cardiopatia isquêmica);

•

Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave,
DPOC);

•

Imunodepressão;

•

Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

•

Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;

•

Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

•

Gestação de alto risco.

Os alunos deverão tomar banho todos os dias antes e após a ida a escola.
As roupas e calçados utilizados, bem como demais objetos devem ser
higienizados logo após o regresso a escola.
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Os pais e responsáveis devem ser orientados acerca da importância do
distanciamento social e uso de máscara de tecido de uso não profissional.
Os alunos devem manter cabelos presos, quando pertinente, e não utilizar
adereços, como laços de cabelo, brincos, pulseiras e anéis no ambiente escolar.
Será solicitado aos pais e/ou responsáveis que cumpram rigorosamente os
horários de escalonamento de entrada e saída dos alunos para evitar aglomeração.

6. Biossegurança na gesta o de resí duos
Seguindo o DECRETO n. 14.455, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020, anexo II,
item 4, a Geração e segregação dos resíduos sólidos na fonte geradora, devendo cada
funcionário e/ou colaborador ser capacitado para segregar de maneira adequada os
resíduos de forma a evitar a contaminação indireta, observando-se o seguinte:
a) É imprescindível que o funcionário faça uso de equipamentos de proteção
individual - EPI durante o manuseio dos resíduos;
b) Cada cômodo deverá ser provido com lixeira com acionamento por pedal para
o descarte de lenços, máscaras e/ou outros materiais gerados na proteção individual de
alunos e professores. As lixeiras deverão ser destinadas ao descarte resíduos NÃO
recicláveis;
c) A coleta, o acondicionamento e o transporte dos resíduos produzidos pelo
caso suspeito na área de isolamento, que são passíveis de conter agentes infecciosos,
devem se dar a partir das indicações da RDC - ANVISA n º 222/2018, que regulamenta
as boas práticas de gerenciamento e dos resíduo de serviços de saúde.
Indicar eventuais alterações necessárias no procedimento de manuseio e
acondicionamento dos resíduos, de forma a garantir a segurança dos colaboradores.

7. Limpeza dos estabelecimentos
Deverá ser realizada a limpeza e desinfecção das salas de aulas nos períodos
de intervalo, para realização de atividades externas e refeições, dentre outros.
É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI tais como
luvas de borracha, avental impermeável, máscara facial, face shield e/ou óculos de
proteção, calça comprida e sapato fechado.
Será feita a limpeza de rotina de todas as dependências, nos pisos, paredes e
persianas, bem como a retirada de lixo e papéis etc.
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A limpeza será realizada através de lavagem com detergente não corrosivo,
biodegradável e desinfecção das copas, salas de aula, banheiros, instalações
sanitárias, pias, escadas. A higienização ocorrerá conforme descritos nos POP07 e 08.
O álcool a 70% deverá ser utilizado para limpeza de pequenas áreas, superfícies
móveis ou equipamentos, após borrifar o produto se faz importante a ação mecânica
(fricção por três vezes sobre a superfície). Já a solução de água sanitária (diluição a
05%) é recomendada para superfícies fixas como pisos, azulejos, paredes, entre outros,
é importante ressaltar que a água sanitária, assim como o hipoclorito de sódio trata-se
de desinfetante alvejante, sendo assim, tem poder corrosivo em contato com metais,
por isso, se usada em superfícies metálicas, enxaguar logo após o uso.
Será utilizado solução de hipoclorito de sódio a 0,5% para limpar superfícies e
de álcool a 70% para pequenos objetos.
Será intensificada a higienização de maçanetas, balcões, recepção, bancadas,
cadeiras (inclusive braços), lavatório, dentre outras, logo após o uso de qualquer
pessoa.
Realizar limpeza minuciosa de todos os móveis, equipamentos, componentes,
peças e utensílios em geral, a cada troca de turma, turno e/ou aluno, conforme
especificado em “POP 9 - HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E
UTENSÍLIOS”.
Será realizada a higienização constante dos bebedouros, que serão utilizados
para abastecimento dos recipientes individuais;
Serão disponibilizados todos os insumos, sabão neutro, água sanitária, álcool a
70%, todos os equipamentos e utensílios, além de EPIs para a realização dos
procedimentos de limpeza e desinfecção dos ambientes, superfícies, equipamentos e
móveis.
A instituição oferecerá os insumos referentes a higiene pessoal dos funcionários
durante a permanência na escola como sabonete neutro e álcool gel a 70%, além das
luvas de látex, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção da
higiene pessoal dos colaboradores, assegurando um ambiente adequado para
assepsia.
As luvas de procedimentos não são recomendadas para prevenção de
disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov 2), pois o uso incorreto das luvas pode
servir para disseminar patógenos, pois inibe a higienização das mãos, por esse motivo
também se faz necessária a completa higienização e assepsia das mãos antes e após
o uso de luvas, descartáveis ou não.
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Será intensificada a limpeza e desinfecção de todas as louças sanitárias
existentes, com solução de água sanitária ou outro produto desinfetante, sendo
obrigatório uso de EPI’s pelas pessoas que realizarem a limpeza.
Indicar práticas de higienização, como limpeza unidirecional, retirada e descarte
dos EPIs utilizados (em caso de materiais descartáveis) ou limpeza destes e frequência
do serviço.
Haverá atenção redobrada para a higienização dos banheiros, com controle de
usuários para evitar aglomeração, e desinfecção do local a cada troca de usuário com
solução sanitizante.
Os produtos saneantes devem estar regularizados junto a Anvisa.

8. Expectativa de pu blico
A metodologia usada para limitação da capacidade máxima do número de alunos
na sala de aula em tempos de COVID-19, será 30% da lotação máxima prevista pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme DECRETO n.
14.455, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020, até ulterior deliberação sobre a lotação
máxima.
A lotação máxima das salas de aulas da COLÉGIO NOSSA SENHORA
AUXILIADORA é de 3.736 (três mil setecentas e trinta e seis) pessoas, sendo esperadas
1.120 (um mil cento e vinte) pessoas correspondentes a 30% da lotação máxima.

9. Responsa veis pela Execuça o
Segundo DECRETO n. 14.455, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020, Art. 4º:
§ 3º Deve ser composta equipe responsável pela implantação e monitoramento
da execução do Plano de Contenção de Riscos respectivo, dentre o corpo de
funcionários da instituição de ensino.
A responsabilidade pela execução do Plano de Contenção de Riscos
(Biossegurança), dentro do empreendimento, ficará a cargo da diretoria do instituto e
seus funcionários, os quais deverão seguir as medidas mencionadas neste documento
a fim de se obter um gerenciamento de riscos adequado.
Esta ação deverá ser tomada durante toda a operação do empreendimento.

A2M Engenharia e Meio Ambiente
CNPJ: 23.340.317/0001-72
Rua Dr. Arthur Jorge, 895 – Centro – CEP: 79.002-450
Campo Grande/MS Tel.: (67) 3201-4585 / (67) 99210-2833
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PROCESSO Nº_____________________/___________
RUBRICA: _____________________ FL:____________

10. Resultados Espera dos
Espera-se que com o Plano de Contenção de Riscos (Biossegurança) forneça
diretrizes às pessoas envolvidas na implementação e manutenção para gestão correta
dos riscos, de acordo com as técnicas e normas legais, de forma eficiente, visando à
proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e
do meio ambiente.
Recomenda-se acompanhamento técnico da implementação deste plano, com
intuito de melhorar sua eficiência e manter treinada a equipe para desempenhar as
atividades corretamente.

A2M Engenharia e Meio Ambiente
CNPJ: 23.340.317/0001-72
Rua Dr. Arthur Jorge, 895 – Centro – CEP: 79.002-450
Campo Grande/MS Tel.: (67) 3201-4585 / (67) 99210-2833
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PROCESSO Nº_____________________/___________
RUBRICA: _____________________ FL:____________

11. Documentos
I.

Alvará de Localização e Funcionamento;

II.

Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar;

III.

Planilha de manutenção dos Ares Condicionados;

IV.

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

V.

Procedimento Operacional Padronizado – POP;

VI.

Lista de Presença em Capacitação;

VII.

Termo de Compromisso

VIII.

Termo de Responsabilidade

IX.

Layout de Biossegurança

Atenciosamente,

____________________________
Brunna Muniz Brum

____________________________
Guilherme Maier de Barros

Engo Sanitarista e Ambiental
CREA MS 20.869D

Engo Ambiental
CREA MS 20.888D

(67) 3201-4585

(67) 3201-4585

______________________________
Elizabeth Miranda Benevides
CPF: 015.040.318-65

A2M Engenharia e Meio Ambiente
CNPJ: 23.340.317/0001-72
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Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Inscrição Municipal
0000366900-9

CPF/CNPJ
03.244.282/0001-60

Data de Abertura
20/03/1934

Nº de Controle
0006474/20-20

Razão Social
COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Nome Fantasia
CENTRO DE ENSINO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Localização
RUA PEDRO CELESTINO, 1980
BAIRRO CENTRO
CAMPO GRANDE/MS CEP: 79002-371
Contador
RENE TIAGO DE ALMEIDA
Licença
Não
Horário de Funcionamento
SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00 TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00 SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00 DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00
Ocupação Solo

Publicidade

Licença Especial

Não

Sim

Não

PUBLICIDADES:
0201 - Painéis por m2 ou fração: [8.00];
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas
da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades
econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e
restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra
incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a
cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.
Objeto Social
ENSINO MEDIO;EDUCACAO INFANTIL - CRECHE;OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTE;
ENSINO FUNDAMENTAL
CNAE
8599-6/99-00
8513-9/00-00
8520-1/00-00
8512-1/00-00

Atividade
OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MEDIO
EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA

EMITIDO EM: 23/01/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
096BBF8B1AC58899E5B2AE19603A217E
1 / 2

Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

CNAE
Atividade
8511-2/00-00 EDUCACAO INFANTIL CRECHE
NOTA
ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 15/02/2021, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADAS
(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.
PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE
AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO
ANOS).

EMITIDO EM: 23/01/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
096BBF8B1AC58899E5B2AE19603A217E
2 / 2
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Anotação de Responsabilidade Técnica ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART DE OBRA/SERVIÇO

CREA-MS

1320200081399

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS
1. Responsável Técnico
BRUNNA STRELOW MUNIZ BRUM

RNP: 1315562324

Título Profissional: ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

Registro: MS20869

Empresa Contratada: A2M ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Registro: 18436

2. Dados do Contrato
Contratante: COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA

CPF/CNPJ: 03.244.282/0001-60

Rua: RUA PEDRO CELESTINO

Bairro: CENTRO

Número: 1980

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

País: Brasil

Contrato: 27/2020

Celebrado em: 16/07/2020

CEP: 79.002-371

Valor: R$ 3.500,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA

Vinculado à ART:

Ação Institucional:
3. Dados Obra/Serviço

Logradouro

Bairro

Número

RUA PEDRO CELESTINO

CENTRO

1980

Complemento

Cidade

UF

País

Cep

CAMPO GRANDE

MS

BRA

79.002-371

Previsão Término: 14/12/2020

Data de Inicio: 14/09/2020

Código:

Proprietário: COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA

Coordenada

CPF/CNPJ: 03.244.282/0001-60

Finalidade: ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - BIOSSEGURANÇA E UM LAYOUT EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 14.455, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020,
SENDO A EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
4. Atividades Técnicas
Grupo/Subgrupo

Atividade Profissional

Obra/Serviço

Complemento

Quantidade

Unidade

Prevenção e Controle de Riscos - Gerenciamento e Controle de Riscos
Produção técnica e especializada

de medidas de proteção coletiva

1,0000

UNIDADES

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às
atividades profissionais acima relacionadas.
7. Entidade de Classe

9. Informações

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
/
Local

/

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou
www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

data

041.110.151-07 - BRUNNA STRELOW MUNIZ BRUM

03.244.282/0001-60 - COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000

CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso do Sul

Valor ART:R$ 88,78

Registrada em 16/09/2020

Valor Pago: R$ 88,78

Nosso Número: 140000000007317609

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POP 01

HIGIENE DAS MÃOS

Data: Junho / 2020
Data Revisão: 15/09/2020

OBJETIVO: Prevenir e controlar possíveis contaminações e/ou infecções pelo SARS-CoV-2
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Água potável, sabão ou sabonete líquido antisséptico, álcool gel a 70% e papel
toalha não reciclado.
O QUE?

QUEM?

Higiene das
Mãoscom água
e sabão e/ou
sabonete
Todos

Fricção
Antisséptica das
mãos com
preparação
alcoólica

QUANDO?

- Antes e após o contato
com outras pessoas
- Antes e após o contato
com objetos
compartilhados
- Após contato com
superfícies
potencialmente
contaminadas;
- Antes e após o uso de
luvas
- Antes e após a
colocação e descarte
de máscaras;

Nos momentos em que
água e sabão não
estejam disponíveis

PROCEDIMENTO
Abrir a torneira, molhar as mãos evitando encostá-las na pia.
Aplicar na palma das mãos sabonete líquido.
Ensaboar a palma das mãos friccionando-as entre si.
Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão
esquerda, e vice-versa, entrelaçando os dedos.
5. Entrelaçar os dedos friccionando os espaços interdigitais.
6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão
oposta e vice-versa, segurando os dedos com movimentos de vai
e vem.
7. Esfregar o polegar direito com auxílio da palma da mão esquerda
e vice-versa utilizando movimento circular.
8. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a
palma da mão direita fechada em concha e vice-versa, com
movimento circular.
9. Enxaguar as mãos, sem encostá-las na pia, para remoção dos
resíduos do sabonete líquido.
10. Secar as mãos e punhos com papel toalha.
11. Se necessário fechar a torneira de forma manual, use o papel
toalha;
12. Descartar o papel toalha na lixeira de pedal de resíduo comum.
13. –Duração procedimento: 40 a 60 segundos;

MONITORAMENTO

1.
2.
3.
4.

1.Aplicar o álcool gel a 70% na palma das mãos friccionando-as
entre si;
2.Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda,
e vice-versa, entrelaçando os dedos. ;
3. Entrelaçar os dedos friccionando os espaços interdigitais;
4.Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão
oposta e vice-versa, segurando os dedos com movimentos de vai e
vem;
5.Esfregar o polegar direito com auxílio da palma da mão esquerda

Visual

e vice-versa utilizando movimento circular.
6.Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a
palma da mão direita fechada em concha e vice-versa, com
movimento circular.
7.Espere secar ;
8.Tempo duração do procedimento: 20 a 30 segundos;

Em todas as áreas e espaços comuns haverá lixeira com pedal
para coleta de resíduos não recicláveis nos quais deverá ser
descartados os materiais de proteção individual;

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POP 02

Data: Junho / 2020

Data Revisão:
14/09/2020
OBJETIVO: Reduzir a disseminação do SARS-CoV-2 e resguardar os alunos, funcionários e demais pessoas que adentrem
a escola.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Termômetro infravermelho, tapete de desinfecção, álcool gel 70%,sala de descontaminação

PROCEDIMENTOS DE ENTRADA NA ESCOLA

O QUE?

QUEM?

QUANDO?

PROCEDIMENTO

MONITORAMENTO

- Os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio usarão para entrada o acesso
da Rua Pedro Celestino- Esquina com a Rua Antônio Maria Coelho;
- Os alunos da Educação Infantil usarão a entrada da Rua Antônio Maria Coelho;

Entrada
(acesso à
escola)

Alunos e
funcionários
Todas as
vezes que
precisar entrar
na escola

1- O uso de máscaras é obrigatório.
2- As calçadas serão adesivadas demarcando distanciamento de 1,5m entre as
pessoas na fila para entrada na Escola;
Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio:
3- Os pais deverão realizar a entrega dos alunos no portão de acesso – antes da
escadaria;
4- Haverá aferição de temperatura corporal por meio de termômetro infravermelho,
não sendo permitido ingresso de pessoas com temperatura corporal superior a
37,5ºC; Em caso de criança que apresentar-se febril (temperatura maior que
37,5º C) o pai já retornará com a criança, antes de adentrar a escola;
Após, o aluno adentrará a área de desinfecção na qual:
5- Será disposto um tapete de desinfecção para que os calçados sejam
sanitizados;
6- Na sequência, álcool gel 70% será disponibilizado no totem, para que todos que
ingressarem na escola façam assepsia das mãos;
7- Haverá uma auxiliar responsável por indicar a cada criança, o caminho para a
sala de aula, conduzindo aqueles em que haja necessidade;
Alunos da Educação Infantil:
8- No portão de acesso à Educação Infantil haverá aferição de temperatura por
meio de termômetro infravermelho, não sendo permitido o ingresso de pessoa
com temperatura superior a 37,5 º C; Em caso de criança que apresentar-se
febril (temperatura maior que 37,5º C) o pai já retornará com a criança, antes de

Visual
Registro de Entrada
de Pessoas
Anexo I

Pais,
empresas
terceirizadas,
recebimento
de produtos,
visitantes, e
demais
pessoas

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

adentrar a escola;
Após aferição, os pais subirão a rampa até o final desta, e o aluno
adentrará a área de desinfecção na qual:
9- Haverá um tapete de desinfecção para os alunos.
10- Pais e crianças (de colo) farão a higienização dos calçados no tapete; senão,
apenas o aluno fará a higienização dos calçados e adentrará a área de acesso
ao totem de Álcool Gel a 70%;
11- Os alunos e os pais com filhos no colo adentrarão a área de desinfecção para
acesso ao totem de Álcool Gel a 70%.
12- Haverá uma auxiliar responsável pelos procedimentos adotados com a criança e
que a acompanhará até a sala de aula.
1 - Os colaboradores e/ou visitantes e demais profissionais que eventualmente
necessitem adentrar o Colégio, entrarão exclusivamente pela entrada principal do
Colégio, na rua Pedro Celestino;
2 - Caso os pais dos alunos que necessitem acessar a secretaria, administração ou
qualquer outro setor, a entrada a ser usada será a entrada principal da escola (Rua
Pedro Celestino) de modo que pais, funcionários e outros profissionais, não utilizem
da mesma entrada destinada aos alunos;
3 - Após a escada, terão acesso ao tapete de desinfecção e adentrarão o Hall de
entrada;
4 - Os colaboradores e qualquer outra pessoa que adentrar o Colégio terão a
temperatura corporal aferida por Termômetro infravermelho e só adentrarão o
Colégio se esta for inferior a 37,5º C;
5 - O uso de máscara e higienização de mãos é obrigatório para os colaboradores e
qualquer outro visitante (fornecedores, profissionais da manutenção, etc) para
adentrar à escola;
Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 03

CIRCULAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA

Data: Junho / 2020
Data Revisão: 14/09/2020

OBJETIVO: Reduzir a disseminação do SARS–CoV-2e resguardar a saúde dos alunos, funcionários e demais
pessoas que adentrem a escola.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: detergente neutro, bucha.
O QUE?

QUEM?

QUANDO?

Todas as vezes que
um aluno frequentar o
banheiro

Uso do banheiro

Alunos

Todas as vezes que
um aluno precisar

Consumo de Água

PROCEDIMENTO
1. O aluno solicitará para a professora/auxiliar responsável a
necessidade de uso do banheiro;
2. A professora solicitará o acompanhamento da auxiliar externa;
3. A auxiliar externa levará o aluno da sala de aula ao banheiro;
4. A auxiliar levará o aluno de volta a sala de aula.
Obs.: O fluxo acontecerá com apenas um aluno por vez, não sendo
permitido que nenhum aluno vá ao banheiro sem o monitoramento a fim
de não facilitar o contato com outras pessoas;
5.Os alunos do Ensino Fundamental e Médio irão ao banheiro sem o
acompanhamento da Auxiliar Externa, mas com o conhecimento e ciência
do professor que estiver em sala;
1. O aluno deverá levar o próprio copo/garrafa;
2. Ao sentir necessidade o aluno solicitará à professora;
3. A professora solicitará que a auxiliar externa libere o acesso do aluno
ao bebedouro quando não houver mais ninguém no corredor ;
4. O aluno irá ao bebedouro encher o copo/garrafa e voltar à sala.
-

Salas e espaços
de uso comum
Todas as vezes que
houver necessidade

MONITORAMENTO

-

Todos
-

-

Todas as áreas de atendimento deverão estar demarcadas com
distâncias de 1,5m para as pessoas que estiverem em espera, a fim
de evitar aglomeração;
Os balcões/ mesas em que houver atendimento deverão estar
demarcados com distância de 1,5 até a pessoa que será atendida.;
Não será permitida aglomeração de pessoas dentro de uma mesma
área desrespeitando as regras de distanciamento social (1,5m entre as
pessoas).
O uso da capela do CNSA está permitido aos alunos, professores e
Irmãs, respeitando-se o distanciamento social (1,5 m entre as
pessoas)
No setor financeiro, as teclas da máquina de débito/crédito estarão
protegidas por plástico aderente e será substituída após cada uso;
Locais como biblioteca, sala de informática e outras estarão desativas

Visual

até segunda ordem;

Quadras de
Esporte (3)

Todas as vezes que
houver necessidade

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

-As quadras de esporte ao ar livre poderão ser usada pelos professores
de educação física e outros, para atividades sem contato físico
(alongamentos e dinâmicas de grupo)
-Nestas atividades os alunos usarão máscaras e estarão com as mãos
higienizadas com Álcool Gel a 70%;

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 04

PROCEDIMENTOS EM SALA

O QUE?

QUEM?

-

-

Todos

Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Reduzir a disseminação do SARS-CoV-2e resguardar a saúde dos alunos, funcionários e demais
pessoas que usem as dependências da escola.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Álcool líquido a 70%
QUANDO?
PROCEDIMENTO
MONITORAMENTO
-

Procedimentos
em Sala de
Aula

Data: Junho / 2020

Sempre
-

-

-

-

As salas deverão estar com portas e janelas abertas para permitir a
circulação do ar;
Não serão permitidos o uso de ventiladores e/ou ar condicionado
pelo fato de facilitar a disseminação do SARS-CoV-2;
Será permitida a entrada somente com utilização de máscara, podendo
o usuário optar por modelo de sua preferência (cirúrgicas descartáveis,
com filtro ou de pano) conforme orientações da OMS, Ministério da
Saúde, SES/MS e SESAU/CG;
Deverá ser mantida a distância de 1,5m entre os alunos no interior das
salas de aula;
As carteiras escolares e mesas dos professores deverão passar por
higienização adequada de suas superfícies com álcool líquido a 70%
ou outras soluções sanitizantes antes do inicio das aulas e durante as
atividades caso seja necessário;
Serão fixados cartazes informativos e educativos para prevenção da
disseminação do SARS-CoV-2, conforme Anexo neste Plano de
Biossegurança;
Cada aluno ocupará a mesma carteira escolar diariamente para facilitar
busca de contactantes próximos caso seja necessário;
As regras de etiqueta respiratória deverão ser respeitadas em sala de
aula pelos alunos e professores;
As máscaras umedecidas e/ou danificadas deverão ser descartadas na
lixeira com pedal existente em cada sala de aula e imediatamente
substituída;
Os telefones celulares deverão ser higienizados com Álcool a 70 % ou
conforme indicação do fabricante, antes de adentra o recinto da sala,
mesmo que não sejam usados em sala de aula;
Os materiais como lápis, borracha, canetas, apontadores, etc, são de

Visual

-

-

-

Elaborado por:
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uso exclusivamente pessoal não devendo ser manuseados por outros;
As saídas da sala de aula serão restritas, não sendo permitido ao aluno
andar livremente por outras dependências da escola sem a devida
informação /autorização do professor;
Nos intervalos entre as aulas, não deverá haver aglomerações na sala
de aula, sendo rigorosamente respeitado o distanciamento social de
1,5 m entre os alunos;
Na sala de aula haverá disponibilidade de Álcool Gel a 70% para uso
dos alunos por livre demanda e conforme a necessidade;
O professor procederá a higienização da mesa antes do uso desta em
cada inicio de aula;

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 05

USO DE MATERIAIS

Data: Junho / 2020
Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Reduzir a disseminação do SARS-CoV-2e resguardar a saúde dos alunos, funcionários e demais
pessoas que usem as dependências da escola.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Solução sanitizante e/ou álcool líquido a 70%
O QUE?

QUEM?

QUANDO?

PROCEDIMENTO

No ato do
recebimento

Todos os materiais a serem recebidos na escola, tais como: material escolar,
compras, embalagens, material de limpeza, alimentos e afins devem seguir
as regras a seguir:
- O recebimento de materiais será realizado apenas pela entrada principal
do Colégio, na Rua Pedro Celestino;
- O responsável pelo recebimento dos materiais deverá estar equipado
com máscara e luvas descartáveis;
- Após o recebimento, os materiais serão encaminhados para a sala de
desinfecção;
- Todas as embalagens dos materiais armazenados devem ser
devidamente higienizadas com solução sanitizante (45ml - 3 colheres de
sopa - de água sanitária para cada 1L de água) ou álcool líquido a 70%;
- A superfície usada como apoio no recebimento do material deve ser
adequadamente higienizada com álcool liquido a 70%;
- Após o recebimento e higienização do material, o colaborador retirará as
luvas usadas conforme preconizado, descartando-as na lixeira de pedal;
- Definição da melhor rota entre o ponto de chegada do material na escola
e a higienização deste, até o local onde o mesmo será armazenado, de
forma a evitar contaminação cruzada, dando preferência a rotas com o
menor número de barreiras/portas e, se for possível, deixe todas as
portas e entradas abertas antes de iniciar o recebimento, para que não
tenha que tocar em portas, cancelas, maçanetas e etc enquanto estiver
movimentando os materiais.
- Após o armazenamento do material, o colaborador deverá higienizar as
mãos conforme preconizado;
- As entregas de porte maior, cujo veiculo de carga necessite adentrar o
pátio da escola, usarão a entrada / portaria da Rua Padre João Crippa e
os procedimentos preconizados serão também adotados para a
descarga, desinfecção e armazenamento;

Todos
Recebimento
de Materiais

MONITORAMENTO

Visual

-

Uso de
Materiais

Todas as vezes
em que se fizer necessário o
manuseio de
materiais de uso
comum

Todos os materiais a serem usados por alunos, funcionários e outros
deverão ser previamente sanitizados com solução sanitizante ((45ml - 3
colheres de sopa - de água sanitária para cada 1L de água) ou álcool
líquido a 70% antes da entrega;
Os materiais de apoio pedagógico, como notebooks, data-show,
máquinas fotográficas etc, deverão ser entregues para uso já
higienizados conforme as instruções do fabricante e/ou álcool liquido a
70%;
Na devolução do material, o responsável pelo recebimento, usando
máscaras e luvas, procederá a rotina de higienização do material, com
posterior descarte das luvas na lixeira com pedal;

Elaborado por:
Aprovado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 06

ROTINAS DE HIGIENE PARA FUNCIONÁRIOS E
ALUNOS

Data: Junho/2020
Data Revisão: 14/09/2020

OBJETIVO: Garantir a higiene dos funcionários e alunos, bem como reduzir o risco de transmissão de doenças.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Sabonete líquido inodoro antisséptico, papel toalha não reciclável, Álcool liquido a 70%
O QUE?

QUEM?

QUANDO?

PROCEDIMENTO
-

Diariamente, a
cada troca de
turno e sempre
que necessário

-

Rotinas de
Higiene

Funcionários e
Alunos

Troca de fraldas

Em casos
emergenciais
(quando

-

MONITORAMENTO

Usar máscara facial, preferencialmente de tecido;
Fazer a troca de máscaras de tecido no máximo a cada 03 horas e das máscaras
descartáveis a cada 02 horas ou quando estiverem úmidas ou sujas;
No caso da utilização da máscara descartável, a mesma deverá ser descartada
imediatamente após o uso e sua retirada feita diretamente sobre o local de descarte;
Na utilização da máscara de tecido, após o uso, a mesma deverá ser imediatamente
armazenada em saco plástico apropriado;
Evitar levar as mãos no rosto, boca, ouvido, olhos ou nariz sem antes desinfetá-la com álcool
gel a 70%;
Os objetos de uso pessoal tais como celulares, telefones, teclados, carregadores e outros,
devem ser desinfetados regularmente com álcool líquido a 70%.
Após a retirada da máscara as mãos deverão ser higienizadas;
Não usar adornos como: brincos, pulseiras, anéis, colares, etc;
Se a superfície externa da máscara for tocada inadvertidamente, as mãos deverão ser
imediatamente higienizadas com água e sabão ou álcool gel a 70%;
O local de troca de fraldas ( trocador) deverá estar previamente higienizado;
Realizar a higienização e sanitização das mãos do responsável pela troca;
Colocar luvas descartáveis;
Retirar a roupa da criança;
Retirar a fralda suja;
Fazer a higienização da criança com toalha descartável umedecida;
Realizar a aplicação de pomada ou outro produto para eritemas (se necessário);
Colocar uma fralda limpa na criança;
Vesti-la;
Retirar as luvas descartáveis;
Realizar a higienização e sanitização das mãos do funcionário;
Realizar a higienização e sanitização das mãos da criança.
Após a retirada da criança do local o trocador deverá ser higienizado antes de outra troca de
fraldas;
O local de banho ( banheira) deverá estar previamente higienizado ;
Realizar a higienização e sanitização das mãos do responsável pelo banho;
Colocar luvas descartáveis;

Visual

necessário
banho)

-

Elaborado por:
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Retirar a roupa da criança;
Realizar o imediato armazenamento da roupa em saco plástico apropriado;
Fazer a higienização da criança com água e sabonete líquido;
Secar a criança com toalha de algodão devidamente sanitizada (enviada pelos pais e
armazenada em saco plástico apropriado);
Armazenar a toalha novamente em saco plástico apropriado imediatamente após o uso;
Vesti-la com roupa limpa;
Retirar as luvas descartáveis e descartá-la de imediato em lixeira com pedal;
Realizar a higienização e sanitização das mãos do funcionário.
Após a retirada da Criança do local – a banheira e as demais superfícies deverão ser
higienizadas;

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 07

HIGIENE E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES, SUPERFICIES
E OBJETOS

Data: Junho/2020
Data
Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Garantir a correta higienização e limpeza das instalações prevenindo a contaminação e
resguardando a saúde dos usuários.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: sanitizante, álcool líquido a 70% e panos limpos.
O QUE?

Salas de Aula,
Recepção,
Secretaria,
Administração,
Auditórios , Salas de
Reunião,Capela,

Cozinha

QUEM?

Todos que
fizerem uso
do setor

Manipulador
de
Alimentos
(apenas café)

Refeitórios dos
colaboradores e
alunos
Serviços
Gerais e/ou
outros que
fizerem uso

QUANDO?

PROCEDIMENTO

MONITORAMENTO

-Borrifar solução sanitizante (45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária para cada
1L de água) ou álcool líquido a 70% e espalhar com auxílio de pano limpo na
mesa, cadeira e itens que serão utilizados ou tocados;
Obs.: Superfícies macias, como piso com tapetes, cortinas, e brinquedos que não
Sempre que houver
sejam laváveis, devem ser removidos das salas de aula;
troca de pessoas
Inclui-se neste item, a limpeza de balcões da recepção, telefone da recepção;
no setor
- Evitar varredura com vassouras e esfregões secos, pois as partículas contaminadas
podem ser veiculadas no ar e atingir outras superfícies e objetos.
- Na capela, imagens sacras não deverão ser tocadas;

- Antes do início
das atividades
- Durante o
atendimento

-Borrifar solução sanitizante (45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária para cada
1L de água) ou álcool líquido a 70% e espalhar com auxílio de pano limpo nas
mesas, bancadas e itens que serão utilizados ou tocados;
-Passar um pano umedecido com água e solução sanitizante (200ml - 1 copo - de
água sanitária para cada 5L de água em todo o chão e paredes até altura da
manipulação;
- Evitar varredura com vassouras e esfregões secos, pois as partículas contaminadas
podem ser veiculadas no ar e atingir outras superfícies e objetos.
- As garrafas térmicas deverão ser recolhidas usando luvas, adequadamente
higienizadas com agua e sabão, e após passar álcool liquido a 70% na tampa que
é manipulada por muitas pessoas;

- Borrifar solução sanitizante (45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária para cada
1L de água) ou álcool líquido a 70% e espalhar com auxílio de pano limpo nas
mesas, bancos e itens que serão utilizados ou tocados, fornos de micro-ondas,
fogões, mobiliários diversos;
Sempre que houver - Depois das refeições a mesa, a cadeira, copos, talheres etc, serão higienizados e
troca de pessoas
armazenados em local fechado;
no setor
- A disposição das mesas e cadeiras dos refeitórios deverão seguirão a normativa de
1,5 m entre as pessoas;
- As portas e maçanetas de armários, geladeiras, fornos, etc, deverão ser
rigorosamente higienizados antes e após o uso;

Visual

do setor

Áreas comuns
(corredores e afins)

A cada 3 horas

Sempre que houver
troca de pessoas - Borrifar solução sanitizante (45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária para cada
no
1L de água) ou álcool líquido a 70% e espalhar com auxílio de pano limpo na pia,
Setor
assento sanitário, maçanetas, tomadas e itens que serão utilizados ou tocados;

Banheiros

Bebedouros

A cada 01 hora

Antes do inicio
do expediente,
durante e após
o encerramento
das atividades;

Lavanderia

Pisos e Rodapés
de áreas de grande
circulação

- Borrifar solução sanitizante (45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária para cada
1L de água) ou álcool líquido a 70% e espalhar com auxílio de pano limpo nas
cadeiras, sofás, puffs e itens que serão utilizados ou tocados;
- Passar um pano umedecido com água e solução sanitizante (200ml - 1 copo - de
água sanitária para cada 5L de água em todo o chão;
- Evitar varredura com vassouras e esfregões secos, pois as partículas contaminadas
podem ser veiculadas no ar e atingir outras superfícies e objetos.
- Inclui-se neste procedimento corrimões, maçanetas de portas e janelas.

Serviços
Gerais

Diariamente
Final de
expediente

- Borrifar solução sanitizante (45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária para cada
1L de água) ou álcool líquido a 70% e espalhar com auxílio de pano limpo em
todo o bebedouro, torneiras e itens que serão utilizados ou tocados;
- Borrifar solução sanitizante (45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária para cada
1L de água) ou álcool líquido a 70% e espalhar com auxílio de pano limpo nas
bancadas de apoio, torneiras, máquina de lavar e itens que serão utilizados ou
tocados;
- Passar um pano umedecido com água e solução sanitizante (200ml - 1 copo - de
água sanitária para cada 5L de água em todo o chão e paredes até altura da
manipulação;
- Evitar varredura com vassouras e esfregões secos, pois as partículas contaminadas
podem ser veiculadas no ar e atingir outras superfícies e objetos.
- Após a lavagem de panos de limpeza e/ou outros tecidos, o tanque deverá ser
adequadamente higienizado com solução sanitizante ;
- Separar itens limpos de itens sujos, etiquetando os locais onde estão dispostos os
materiais;
- As máquinas de lavar, centrifugar e de passar deverão ser limpas antes e depois de
cada uso, com solução sanitizante (quando possível ou álcool liquido a 70% e
seguindo as orientações dos fabricantes dos equipamentos;
1. Jogue água no piso para remover os resíduos;
2. Com auxílio de um rodo, retire os resíduos;
3. Espalhe a água com detergente neutro no piso e esfregue o piso e rodapés com
auxílio de uma vassoura até remover toda sujeira;
4. Puxe com o rodo;
5. Enxágue com água e puxe com o rodo;
6. Espalhe a solução sanitizante200ml (1 copo) de água sanitária para cada 5L de
água e deixe agir por 10 min;
7. Puxe a água com o rodo e deixe secar naturalmente.

Preenchimento de
Planilha de controle de
Limpeza
Anexo II

8. Testar o processo de limpeza em pequena porção do piso antes de iniciar o
procedimento (resistência do material à manchas)

Portas e Janelas de
áreas de grande
circulação

Semanal

Bancadas, Pias e
Torneiras

Ralos

Interruptores e
Tomadas

Diariamente

1. Com água retire os resíduos;
2. Esfregue toda superfície com uma esponja umedecida com detergente neutro;
3. Enxágue com água e espalhe solução sanitizante100ml (1/2 copo) de água
sanitária para cada 10L de água e deixe agir por 10 min;
4. Enxágue e deixe secar naturalmente.

Diariamente

1. Retirar a sujeira;
2. Lavar com detergente neutro;
3. Enxaguar com água;
4. Jogue água sanitária pura nos ralos e deixe secar naturalmente (não é necessário
enxágue nos ralos);

Diariamente
Semanal

Luminárias

Teto / Forro de
áreas de grande
circulação

Quinzenal
Serviços
gerais

Telas de janelas de
espaços em uso

Quinzenal

Banheiros,

Diário

Fraldario e
Vestiários.

1. Coloque em um balde água com detergente e jogue nas paredes iniciando a
limpeza pelos locais mais altos;
2. Esfregue com a vassoura retirando toda sujeira;
3. Enxágue com água e solução sanitizante solução sanitizante200ml (1 copo) de
água sanitária para cada 5L de água;
4. Deixe secar naturalmente.
5. Paredes com sujidades visíveis também deverão ser lavadas com agua e
solução sanitizante;

1. Certifique-se que as tomadas estão com os protetores;
2. Umedeça o pano com álcool a 70% e esfregue toda superfície.
1. Certifique-se que rede elétrica está desligada;
2. Umedeça o pano com álcool a 70% e esfregue toda superfície.
Locais com forro PVC:
1. Lavar com rodo e pano embebido em agua e sabão e/ou detergente neutro;
2. Enxaguar com solução sanitizante (45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária
para cada 1L de água);
3. Secar naturalmente.
4.Testar o processo de limpeza em pequena porção do teto antes de iniciar o
procedimentos (resistência do material à manchas)
1. Retirar a tela;
2. Esfregar com escova, água e detergente neutro, em ambos os lados;
3. Enxaguar com água;
4. Enxaguar com solução sanitizante(45ml - 3 colheres de sopa - de água sanitária
para cada 1L de água);
5. Secar naturalmente
1. Lavar com escova, água e detergente neutro;
2. Enxaguar com água;
3. Jogar água com solução sanitizante (200ml - 1 copo - de água sanitária para cada
5L de água;

Preenchimento de
Planilha de controle
de Limpeza
Anexo II

4. Deixar agir por 10 min e enxaguar;
5. Secar naturalmente.

Espaço do Soninho

Professora
ou auxiliar
de Sala

Diário

Elaborado por:
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1.A sala deverá estar com portas e janelas abertas para permitir a circulação do ar;
2.Não serão permitidos o uso de ventiladores pelo fato de facilitar a disseminação do
vírus SARS-CoV-2
3.Lavar as camas e os colchonetes com escova, agua e detergente neutro;
2.Enxaguar com agua com solução sanitizante(200ml - 1 copo - de água sanitária
para cada 5L de água;
3. Este procedimento deverá ser executado antes do inicio do expediente escolar e
após o encerramento das atividades;
4.Olocal não deverá ter tapetes, brinquedos de tecido, guardanapos, puffs,
almofadas, etc.
5.Todos os itens presentes no espaço deverão ser capazes de passar por processo
de limpeza e desinfecção constante;
6.Respeitar o distanciamento social entre os berços do espaço (1,5 m entre eles);

Aprovado por:
Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA
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De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 08

DESINFECÇÃO DE AMBIENTE

Data: Junho/2020
Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Garantir a desinfecção das instalações em situações que forem constatadas casos suspeitos ou
positivos de Covid-19 nas áreas frequentadas pela pessoa contaminada;
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Sabão neutro, sanitizante, esponja, vassoura, rodo e pano limpo e/ou descartável
(se necessário)
EPIS NECESSÁRIOS: máscara cirúrgica descartável, óculos de segurança, luva de borracha, botas de borracha
e avental plástico e touca descartável.
O QUE?

Desinfecção de
Ambiente

QUEM?

Serviços
Gerais

QUANDO?

Quando houver
algum caso
suspeito ou
confirmado de
Covid-19

PROCEDIMENTO
- Realizar a limpeza criteriosa conforme os métodos de Higiene e Limpeza
(POP 07) em todas as áreas onde algum caso suspeito ou confirmado de
Covid-19 tiver frequentado;
- O profissional(s) responsável(s) pela desinfecção do ambiente deverá
estar usando mascara, luva, avental plástico, bota de borracha e touca
descartável e óculos de segurança;
- A desinfecção de ambiente deverá acontecer em cada área onde o caso
suspeito ou confirmado esteve, incluso objetos, superfícies e
equipamentos, incluindo teto(se o sujeito apresentou episódios de tosse
com grande dispersão de gotículas e aerossóis) e piso;
-A limpeza do teto deve ser feita com rodo e pano umedecido em solução
sanitizante (200ml - 1 copo - de água sanitária para cada 5L de água), no
sentido do fundo para a porta, , em forma de linhas paralelas, enxaguando o
pano e trocando a água sempre que necessário;
- Investigar se o ar condicionado foi utilizado na presença da pessoa, se
sim, solicitar higiene completa por empresa especializada;
- Todos os objetos de limpeza utilizados deverão ser descartados
imediatamente ao final da operação em saco plástico identificado como
contaminado;
- Todos os EPIs utilizados deverão ser descartados imediatamente ao final
da operação em saco plástico identificado como contaminado; (excluso a
bota de borracha, que deverá ser higienizada imediatamente após a
finalização do procedimento) ;
- Armazenar utensílios utilizados pelo caso suspeito ou positivo em duplo

MONITORAMENTO

Preenchimento
Planilha de Controle
de Desinfecção de
Ambiente

saco plástico resistente, identificado como contaminado fechado com 2
nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho, que deve ser
entregue ao portador ou responsável aconselhando o descarte
adequado;
- O profissional(s) responsável(s) pela desinfecção do ambiente deverá
proceder a higiene rigorosa das mãos e ser orientado para tomar banho e
trocar a roupa usada no procedimento de desinfecção;

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
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Aprovado por:
Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 09 - pg1

Data: Junho/2020

HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data Revisão:
14/09/2020
OBJETIVO: Garantir a correta higienização dos equipamentos, móveis e utensílios minimizando os riscos de
contaminação;
MATERIAIS NECESSÁRIOS: pano limpo, álcool líquido a 70% e/ou solução sanitizante
O QUE?

QUEM?

QUANDO?

Mesas e
cadeiras

Antes do uso, no intervalo
e após o uso

Balcão de apoio
ou atendimento

Antes do uso, ao término
do atendimento, após o
uso
Serviços
Gerais

Sofá, Puffs,
Bancos e Afins

Armários e
Estantes

Computadores,
Televisão,
DataShow,
Quadro

Abertura da escola,
intervalo, fechamento da
escola

Semanal

Serviços
Gerais e
Funcionário
que fará o
uso

PROCEDIMENTO

1. Retirar o excesso de sujeira (se houver);
2. Borrifar álcool líquido a 70% ou solução
sanitizante45ml (3 colheres de sopa) de água sanitária
para cada 1L de água;
3. Espalhar a solução com passar limpo umedecido com
água.
4. Em caso de equipamentos, seguir as instruções do
fabricante (conforme explicitado noPop 05);
5. Descontinuar o uso de puffs, tapetes, sofás, poltronas,
sofás, capas de sofá, etc, que sejam de materiais não
laváveis nas áreas de circulação e convívio da escola;

Antes e após o uso

MONITORAMENTO

Visual

O QUE?

QUEM?

QUANDO?

Ventiladores

Serviços
Gerais

Quinzenal e/ou outra
periodicidade de
acordo com o
fabricante

ArCondicionadoindivi
dual

Empresa
terceirizada

Conforme
estabelecido pelo
fabricante

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

PROCEDIMENTO

MONITORAMENTO

Partes desmontáveis:
1. Desmontar os equipamentos;
2. Lavar as peças com água corrente e detergente;
3. Esfregar com esponja de fibra sintética e enxaguar;
5. Deixar de molho em solução sanitizante na diluição de 45ml (3 colheres de
sopa) de água sanitária para cada 1L de água;
6. Enxaguar;
7. Deixar secar naturalmente.
Parte Fixa (motor)
1. Limpar externamente com esponja de fibra sintética umedecida com
água e detergente;
2. Tirar a espuma com pano úmido;
3. Borrifar solução sanitizante na diluição de 45ml (3 colheres de sopa) de
água sanitária para cada 1L de água ou álcool líquido a 70% e espalhar com
pano úmido limpo;
3. Deixar secar naturalmente.

Visual

Limpeza externa:
1. Retirar o excesso de sujeira (se houver);
2. Borrifar álcool líquido a 70% ou solução sanitizante na diluição de 45ml (3
colheres de sopa) de água sanitária para cada 1L de água ou alcool
líquido a 70% e espalhar com pano úmido limpo;
Limpeza interna:
1. Retirar o filtro do ar-condicionado e lavar com água e detergente neutro;
2. Enxaguar e deixar de molho em solução sanitizante na diluição de 45ml (3
colheres de sopa) de água sanitária para cada 1L de água e deixar agir
por 10 minutos;
3. Enxaguar e deixar secar naturalmente.
4. Trocar periodicamente os filtros de ar, e fazer manutenção preventiva de
acordo com o preconizado pelo fabricante;
-Deve haver uma empresa terceirizada responsável pela higiene dos arcondicionados da escola;
- Seguir as recomendações da empresa e do fabricante;

Registros fornecidos pela
empresa terceirizada;

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 10

PROCEDIMENTOS PARA REFEIÇÃO

O QUE?

QUEM?

Lanche dos
Alunos

OBJETIVO: Garantir a alimentação de todos minimizando os riscos de contaminação
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
QUANDO?
PROCEDIMENTO

No horário do
intervalo

Alunos

Refeição dos
Alunos

No horário do
almoço

Refeição dos
funcionários

Funcionários

MONITORAMENTO

-Para os alunos que trarão próprio lanche e os mesmos deverão vir com suas embalagens
previamente higienizadas.
-Os alunos que optarem pela compra do lanche na Cantina da escola, será necessário respeitar o
distanciamento de 1,5 m entre os alunos obedecendo aos espaços demarcados no chão próximo
da Cantina;
-Não haverá mesas e cadeiras na área da Cantina para evitar aglomerações;
- Os lanches serão realizados em sala de aula, seguindo todos os procedimentos de distanciamento
social e higiene pertinentes ao Covid-19.
-O almoço será trazido de casa, em embalagens previamente higienizadas;
-A refeição dos alunos será aquecida no forno de micro-ondas do refeitório pelos próprios alunos
( ensino médio )
- As mesas e cadeiras existentes no Refeitório dos alunos já estão separadas respeitando o
distanciamento social exigido (1,5 m entre as pessoas);
-Depois da refeição o refeitório será limpo e higienizado usando solução sanitizante na diluição de
45ml (3 colheres de sopa) de água sanitária para cada 1L de água ou álcool líquido a 70% e
espalhar com pano úmido limpo;

-Os funcionários poderão fazer seus lanches no refeitório a eles destinado, sendo que os assentos
estarão dispostos conforme as regras de distanciamento social, não sendo permitido sentar um
ao lado do outro.
- A refeição será trazida de casa, sendo que o espaço oferecido se destina somente a alimentação;
. As mesas e cadeiras existentes no Refeitório dos funcionários já estão separadas respeitando o
distanciamento social exigido (1,5 m entre as pessoas);
- Depois da refeição o refeitório será limpo e higienizado usando solução sanitizante na diluição de
No horário do 45ml (3 colheres de sopa) de água sanitária para cada 1L de água ou álcool líquido a 70% e
almoço
espalhar com pano úmido limpo;
- o mobiliário existente no local deve ser do tipo que possa ser lavado e higienizado com frequência,
usando os sanitizantes adotados pelo Colégio;
Cada colaborador é responsável pela higienização do prato, talher e embalagens;
No horário do
intervalo

Data: Junho/2020
Data Revisão:
14/09/2020

Visual

Sala dos

Professores

Professores

Consumo de
Água

Funcionários

Horário do
Intervalo e
Sempre que
necessário

O tempo que
estiver na
escola

Elaborado por:

Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº
043.141

-O mobiliário da Sala, bem como o piso deverá ser higienizado com solução sanitizante antes da
entrada dos professores;
-As garrafas de café em uso no local passarão por limpeza prévia conforme estabelecido no POP nº
07;
- Não deverá haver aglomeração na sala dos professores, devendo estes respeitarem o
distanciamento social e usar mascara “full time”;
- Cada professor deverá ter o seu próprio copo de água ou caneca de café ;

-

O funcionário deverá ter o próprio copo/garrafa;
O bebedouro poderá ser usado somente por 1 pessoa por vez a fim de respeitar as regras de
distanciamento social e prevenção a Covid-19.
Para higienização de copos deverá ser usado o refeitório dos funcionários;

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 11

Data: Junho/2020

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSDE COVID-19

O QUE?

QUEM?

Suspeitos

Coordenadora
ou Diretora

Confirmados

Direção

Data Revisão: 14/09/2020
OBJETIVO: Resguardar a saúde dos alunos e funcionários minimizando os riscos de propagação de possíveis
contaminações.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: sacos plásticos resistentes.
EPIS NECESSÁRIOS: máscara, face shield e luvas descartáveis.
QUANDO?
PROCEDIMENTO
MONITORAMENTO
Considerando que na transmissão comunitária não existe vínculo epidemiológico
identificado, qualquer caso com sintomas de síndrome respiratória gripal passa a ser
considerado como suspeito de Covid-19. Dessa forma, o procedimento deverá ser
seguido da seguinte forma:
1. Profissional que acompanhará o caso suspeito deverá estar paramentado com
máscara, face shield e luvas descartáveis;
2. Ao caso suspeito será imediatamente fornecida uma máscara cirúrgica;
Em casos que
3. Encaminhar o caso suspeito a uma área de isolamento, onde será possível
apresentarem
efetuar chamadas telefônicas, provida de cadeira e/ou sofá para descanso e
sintomas de
conforto;
4.
Entrar em contato com os responsáveis (em caso de aluno);
COVID-19 e/ou
contactantes de 5. Substituição do profissional (em caso de funcionários);
6. Informar a Autoridade de Saúde Local;
casos
7. Avisar todos os encarregados de educação;
confirmados
8. Realizar a desinfecção do ambiente das áreas utilizadas pelo caso suspeito e da
área de isolamento conforme POP 08;
Realizado por
9. Armazenar utensílios utilizados pelo caso suspeito em duplo saco plástico autoridades locais de
resistente, fechado com 2 nós apertados, preferencialmente com um
saúde
adesivo/atilho, que deve ser entregue ao portador ou responsável e aconselhado
o descarte adequado ( em serviço de saúde);

Caso(s)Confirma
dos de Covid-19
ou de Portadores
do SARS-CoV-2

1.Realizar a desinfecção do ambiente nos locais em que o caso esteve e utensílios
utilizados conforme POP 08;
2.As pessoas que tiveram contatos próximos do caso confirmado, mesmo que
assintomáticas, deverão cumprir isolamento domiciliar nos prazos preconizados
pelas autoridades de saúde locais;
CONTATO PRÓXIMO:
a)Pessoa que teve contato físico direto com o caso confirmado sem EPI;
b)Pessoa que teve contato desprotegido com secreções infecciosas sem EPI;
c)Pessoa que teve contato frente a frente por mais de 15 minutos a distância inferior
a 1 metro sem EPI;
d) Pessoa que esteve em ambiente fechado por mais de 15 minutos a uma distancia

inferior a 01 metro sem EPI;
e) Pessoa que prestou cuidado a um caso confirmado de Covid-19 sem EPI;
2. Manter o controle rigoroso de temperatura na entrada do Colégio;
3. Manter contato com a família para informações sobre a saúde do aluno ou
funcionário;
4.Manter afastados da escola todos os expostos, alunos e/ou colaboradores pelo
prazo estabelecido pelas autoridades de saúde locais;
5.Ter os contatos (telefones) das autoridades de saúde de fácil acesso;

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 12

HIGIENE DOS BRINQUEDOS

Data: Junho/2020
Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Resguardar a saúde dos alunos e minimizar os riscos de propagação de possíveis contaminações.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Caixa organizadora, esponja de fibra sintética, detergente neutro, solução sanitizante ou
álcool líquido a 70%.
EPIS NECESSÁRIOS: Luvas descartáveis e máscaras

O QUE?

Higiene dos
Brinquedos

QUEM?

Serviços
gerais,
professor ou
auxiliar de
sala

QUANDO?

Ao fim de cada
turno de aulas

PROCEDIMENTO
- Não utilizar brinquedos que não podem ser limpos e/ou higienizados;
- Utilizar apenas brinquedos de uso individual;
- Armazenar os brinquedos que foram contaminados por secreções
corporais em caixa organizadora identificada “Brinquedos Sujos” para
posterior higienização;
- Higienizar todos os brinquedos com o uso de luvas descartáveis da
seguinte maneira:
1. Lavar as peças com água corrente e detergente neutro;
2. Esfregar com esponja de fibra sintética e enxaguar;
3. Deixar de molho em solução sanitizante na diluição de 45ml (3
colheres de sopa) de água sanitária para cada 1L de água ou
borrifar álcool líquido a 70%;
4. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar (no caso de uso de álcool
não é necessário enxágue);
5. Deixar secar naturalmente.
- Não compartilhar brinquedos com outros grupos de bebês ou crianças
pequenas, a menos que sejam lavados e higienizados antes de serem
transferidos de um grupo para outro;

Elaborado por:
:Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

MONITORAMENTO

Visual

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 13

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

Data: Junho/2020
Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Estabelecer o conteúdo programático mínimo a ser abordado nos treinamentos e capacitar todos os professores e
funcionários envolvidos nas atividades escolares de modo a promover as medidas de segurança necessárias para evitar a propagação
do vírus da Covid-19.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: notebook, datashow, lista de presença, máscaras e luvas,

O QUE?
Treinamento da
Equipe de
Limpeza

Treinamento dos
Funcionários

QUEM?
Encarregado
de Limpeza e
Serviços
Gerais
Todos os
funcionários
envolvidos em
todos os
setores

Treinamento dos
Professores e
Auxiliares

Professores e
Auxiliares

Reuniões
Semanais

Funcionários
de cada setor
e Diretoria

QUANDO?

PROCEDIMENTO
-

Antes da
retomada das
aulas

-

-

Conceitos básicos sobre a Covid-19
Identificação possíveis sintomas gripais; orientação sobre o vírus, formas de contágio e
procedimentos de prevenção;
Conceitos de Biossegurança;
Procedimentos para Higiene das Mãos;
Objetivo e importância do Plano de Biossegurança;
Uso de EPIs necessários a cada atividade;
Procedimentos de Limpeza das Instalações, superfícies e objetos;
Procedimentos de Desinfecção e Higienização de ambientes;
Descrição das Responsabilidades;
Procedimentos de entrada e saída da escola;
Procedimentos para circulação nas dependências da escola;
Procedimentos a serem realizados dentro da sala de aula e demais salas;
Procedimentos para utilização de materiais de uso comum;
Procedimentos para alimentação nas dependências da escola – Apenas colaboradores;
Procedimentos no espaço de alimentação- alunos
Procedimentos para casos de manutenção;
Procedimentos em Casos suspeitos e positivos em Covid-19;
Procedimentos para o atendimento ao Público e recebimento de materiais;
Aferição de temperatura –Importância, normas e parâmetros;

Cada setor deverá promover reuniões semanais com intuito de discutir o andamento das
medidas implantadas contra a Covid-19 e aperfeiçoá-las conforme a realidade da escola;

Semanal

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

-

Essas reuniões deverão seguir as regras de distanciamento social e medidas preventivas ao
Covid-19 impostas pelas autoridades sanitárias.

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

MONITORAMENTO

Preenchimento de
Lista de Presença –
Anexo IVe material
fotográfico

Plano de ação a ser
seguido.

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 14

PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO

Data: Junho/2020
Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Resguardar a saúde de todos os envolvidos na necessidade de manutenção na escola.
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
O QUE?

Procedimentos
de Manutenção

QUEM?

Todos os
envolvidos
na atividade

QUANDO?

Quando houver
necessidade

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

PROCEDIMENTO

MONITORAMENTO

- No caso de qualquer manutenção a ser realizada no local, a mesma
deve ser feita somente em horários em que não tenha alunos na
escola;
- O acesso dos trabalhadores envolvidos na manutenção só poderá
ser permitido nas seguintes condições:
a. Não será permitida entrada de pessoas com mais de 60 anos
e grupos de risco ao Covid-19;
Registro de entrada e
b. Deverá ser aferida a temperatura corporal na entrada, não
saída de
sendo permitida a entrada de pessoas com temperatura
terceirizados da
superior a 37,5ºC;
manutenção
c. Será disponibilizado na entrada da escola o álcool gel a 70%
para assepsia das mãos;
Anexo III
d. Deve haver registro de entrada e saída dos trabalhadores
para que seja feito o monitoramento de pessoas caso haja
suspeitas ou casos positivos de Covid-19;
- As pessoas responsáveis pelas atividades de manutenção devem
usar máscaras durante toda manutenção realizada.
- É vetado o acesso a ambientes que não seja o do trabalho a ser
realizado;
Aprovado por:
Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 15

ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO

Data: Junho/2020
Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Reduzir a transmissibilidade do novo coronavírus e resguardar a saúde dos alunos, funcionários e

demais pessoas que usem as dependências da escola.
MATERIAIS NECESSÁRIOS:
O QUE?

Atendimento ao
Público Externo

QUEM?

Todos os
envolvidos
na atividade

QUANDO?

PROCEDIMENTO

MONITORAMENTO

Quando houver
necessidade

- Sempre que possível atender ao público externo com hora marcada;
- Permitir somente a entrada de pessoas com utilização de máscara;
- Assegurar a distância mínima de 1,5m entre uma pessoa e outra no
interior do estabelecimento, com sinalizações verticais e horizontais nos
locais de atendimento suscetíveis a ocorrência de fila como setor
financeiro, recepção, balcões de atendimento etc;
- Manter, em local visível e de fácil acesso, produtos para higienização das
mãos, como álcool em gel a 70% para todos os colaboradores, alunos,
público externo e visitantes;
- Manter totalmente arejada as áreas de atendimento ao público externo e
interno, com as janelas e portas abertas.
- Fixar cartazes informativos e educativos para prevenção da disseminação
do novo coronavírus e sobre a prevenção da COVID-19, conforme
Anexos do Plano de Biossegurança;

Visual

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

Aprovado por:
Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 16

SAIDA DOS ALUNOS

Data: Junho/2020
Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Reduzir a disseminação do SARS-CoV-2 e resguardar a saúde dos alunos, funcionários e demais

pessoas que usem as dependências da escola.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: O QUE?

Saídados
alunos

QUEM?

Todos os
envolvidos
na atividade

QUANDO?

Quando houver
necessidade

PROCEDIMENTO

- A saída dos alunos da Educação Infantil será pela Rua Antônio
Maria Coelho – pelo mesmo local da entrada;
- A Saída dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio será
pela rua Pedro Celestino, próximo da Esquina com a Antônio Maria
Coelho;
- Os pais não devem adentrar no ambiente escolar para a retirada
dos alunos;
- Os pais devem aguardar a saída do aluno no portão da escola;
- Assegurar a distância mínima de 1,5m entre uma pessoa e outra
durante o período de espera;
- Garantir que os responsáveis pela retirada dos alunos estejam
usando máscaras;
- Os alunos serão chamados pelo sistema de Som do Colégio, assim
que o responsável se identificar na entrada;
- Efetuar a entrega aos pais sem contato físico e mantendo o
distanciamento de 1,5m.
- Se o aluno ficar na área livre de espera, deverá manter o
distanciamento social dos demais colegas;
- A saída dos alunos será escalonada por séries, para evitar
aglomerações;

MONITORAMENTO

Visual

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

Aprovado por:
Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

De acordo com o decreto 14.445 de 14/09/2020 – PLANO DE CONTENÇÃO DE RISCOS - (BIOSSEGURANÇA) - CNSA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO - POP 17
COMPORTAMENTO SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO COVID-19

Data: Junho/2020
Data Revisão:
14/09/2020

OBJETIVO: Promover as medidas de segurança e reduzir a disseminação do novo coronavírus e resguardar a
saúde dos alunos, funcionários e demais pessoas que usem as dependências da escola.
MATERIAIS NECESSÁRIOS: O QUE?

QUEM?

QUANDO?

PROCEDIMENTO
-

Distanciamento
social, proteção
individual e
coletiva

-

Todos

Durante o
tempo
recomendado
pela
Organização
Mundial da
Saúde e
Ministério da
Saúde, SES/MS
e SESAU/CG

-

-

Grupo de risco

Elaborado por:
Dra. Clarice Souza Pinto
Enfermeira Sanitarista – Coren MS nº 043.141

-

Utilizar máscaras sempre que estiver em ambiente externo a residência;
Isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintomas da doença segundo
as orientações das autoridades de saúde;
Realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel a 70%,
frequentemente;
Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de
papel – Etiqueta respiratória;
Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso
e realizar a higiene das mãos);
Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirrar;
Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
Manter pelo menos 1,5m de distância entre você e qualquer outra pessoa;
Não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos;
Uso adequado de máscaras mesmo se não apresentar sintomas;
Não compartilhar objetos pessoais;
Ficar em casa se não se sentir bem;
Procurar atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade em respirar;
Seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária nacional ou local.
Pessoas que pertencem ao grupo de risco devem ficar em casa, e se
absolutamente necessário sair, usar mascara e manter o distanciamento social
para proteção pessoal. O grupo de risco compreende:
Idade igual ou superior a 60 anos;
Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia
isquêmica);
Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC);
Imunodepressão;
Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;
Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
Gestação de alto risco.

Aprovado por:

Silvia Santos Lima
Diretora /CNSA

MONITORAMENTO

Visual
Material informativo
em ambiente escolar

Lista colaboradores
afastados do trabalho
Material informativo
no ambiente escolar

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora
Ato de Criação: Ata nº 04/1926
Deliberação CME/MS nº 1982 de 07/12/2016
Del. CEE/MS nº11450 de 11/09/2018

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO – VOLTA ÀS AULAS COVID-19
Como responsável pelo (a) aluno (a)....................................................................................................
Código do aluno:......................, Ano/Série em 2020.............................................Período: ( ) Manhã
( ) Tarde , mesmo sabendo que o oferecimento de aulas on-line será mantido, manifesto(amos) a
opção pela sua participação de aulas presenciais, cientes de que cada estudante será responsável
para adotar as condutas de biossegurança, que serão ensinadas, demonstradas, instruídas,
determinadas e fiscalizadas pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.
Representante Legal:
Nome:_________________________________________________________________________
Nacionalidade:____________________Profissão:____________________ RG nº_____________
CPF nº______________________________email:______________________________________
Estado civil: ( ) casado ( ) solteiro ( ) viúvo ou ( ) união estável
Endereço:_______________________________________________Bairro:__________________
Cidade:______________UF:_____CEP:_________Tel.:( )_________Celular:( )______________
O presente termo é celebrado sob a égide da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019, pela Lei 17.437/2020,
que estabelece medidas para a organização das unidades educacionais, bem como pelas seguintes
cláusulas e condições:
Cláusula 1ª: Considerando que o COVID-19 é uma doença infecciosa que pode afetar qualquer
membro da comunidade escolar e seu entorno, o(s) representante(s) legal(is) declara(m) que
está(ão) ciente(s) dos riscos que envolvem o retorno às aulas presenciais, principalmente no
ambiente residencial, ainda mais considerando que o mesmo ficará exposto durante o percurso
entre a residência e o estabelecimento de ensino, nas idas e voltas. Mesmo assim, expressamente
optamos e concordamos que o(a) aluno(a) frequente as aulas presenciais no Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora;
Cláusula 2ª: Para que as aulas presenciais e a permanência do(a) mencionado(a) aluno(a) ocorra
em conformidade com as normas de biossegurança implantadas de acordo com o Protocolo
aprovado pela vigilância sanitária, cujo documento e o seu inteiro teor nos foi dado conhecimento,
assumimos expressamente o compromisso e a responsabilidade de, diariamente , ensinar,
orientar, determinar e cobrar do(a) menor de quem somos responsáveis, o atendimento às
normas estabelecidas e executadas pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora;
Parágrafo único: mesmo com a retomada das atividades presenciais, o aluno precisará continuar
a realizar as atividades remotas, que será determinada por um cronograma escolar da instituição.
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Cláusula 3ª: O(s) representante(s) legal(ais), declara(m) ainda, que o aluno não apresentou, nos
últimos 14 (quatorze) dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais como: febre, tosse, falta de
olfato e/ou paladar, entre os outros, ou que teve diagnóstico atual de infecção pelo COVID – 19;
Cláusula 4ª: Será de responsabilidade do(s) representante(s) legal(ais), a imediata comunicação
ao Colégio, nos casos em que o aluno apresente quaisquer sintomas do COVID-19 ou alteração
em sua saúde; viagens próximas, ou ainda de pessoas do convívio que apresentem COVID-19.
Parágrafo único: Caso seja necessária a retirada do aluno do Colégio, em virtude de qualquer
alteração de saúde, o Colégio entrará em contato com o(s) representante(s) legal(ais), que se
compromete(m) prontamente vir buscar o aluno;
Cláusula 5ª: Não será de responsabilidade do Colégio, eventual contaminação do aluno pelo
COVID-19, bem como a transmissão do novo Coronavirus pelo(a) mesmo(a) aos seus familiares,
considerando que no estágio em que se encontra a pandemia, não há como se afirmar qual o local
e o momento exato em que ocorreu o contágio. Sendo incabível qualquer tipo de indenização
nesse sentido. É certo que o Colégio, está adotando todas as práticas de distanciamento social,
higiene, uso obrigatório de máscaras, prevenção e demais regulamentações públicas necessárias
durante a pandemia;
Cláusula 6ª: Por fim, o(s) representante(s) legal(is), declara(m) ciência de que a Escola irá
informar os órgãos de saúde competentes, em caso de aluno com COVID-19.
Assim, ratificamos tudo o que está exposto acima e assumimos integralmente os compromissos nele
estabelecidos.
Campo Grande/MS, _______/_______/_______.

SILVIA SANTOS LIMA
DIRETORA
COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
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