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 Tendo  em  vista  os  trabalhos  da  Subcomissão  de  Planejamento  Sanitário  do  Campus 
 Apucarana,  designada  por  meio  da  Portaria  de  Pessoal  GADIR-AP/UTFPR  nº  126,  de  09  de 
 agosto  de  2021  ,  que  tem  como  atribuições:  planejar  e  coordenar  a  aplicação  no  Campus 
 dos  protocolos  e  diretrizes  definidos  pela  Comissão  de  Planejamento  Sanitário;  iden�ficar 
 problemas  e  situações  específicas  relacionadas  às  questões  sanitárias  e  comunicá-las  para  a 
 Comissão  de  Planejamento  Sanitário,  e  com  base  nas  Instruções  Norma�vas  nº  28,  nº  29  e 
 30  /2021/GABIR/UTFPR  ,  e  demais  norma�vos  correlatos,  destacamos  algumas  orientações 
 básicas  visando  instruir  a  comunidade  acadêmica  quanto  ao  retorno  das  a�vidades 
 presenciais junto ao Campus Apucarana. 

 1  –  Obrigatoriedade  do  uso  de  máscaras  (IN  nº  28/2021  -  Art.  6  o  ,  IN  nº  29/2021  -  Art.  2  o  , 
 IN  nº  30/2021 - Art. 5  o  ) 

 ●  É  obrigatório  o  uso  de  máscaras  durante  toda  a  permanência  nos  ambientes  do 
 Campus; 

 ●  Cabe às chefias exigir a u�lização de máscara pelos servidores da UTFPR; 
 ●  Recomenda-se  a  troca  de  máscara  a  cada  2  horas  ou  sempre  que  ela  es�ver  úmida 

 ou  suja.  Todos  deverão  trazer  máscaras  limpas  adicionais,  acondicionadas  em  um  saco 
 plás�co,  para  a  troca  durante  o  período  de  permanência  na  ins�tuição,  separando  as 
 máscaras limpas das já u�lizadas; 

 ●  As  máscaras,  quando  de  tecido,  devem  seguir  a  Nota  Orienta�va  nº  22/2020,  da 
 Secretaria de Estado da Saúde, quanto à sua confecção  . 

 ●  A  Ins�tuição  fornecerá  máscaras  aos  servidores  ,  que  poderá  ser  re�rada 
 individualmente  (uma  máscara  por  vez)  no  ambulatório  do  campus  de  segunda  à  sexta,  no 
 período das 08h - 12h e 13h40min às 17h40min. 

 2 – Descarte das máscaras 
 ●  As máscaras deverão ser descartadas nas  lixeiras dos banheiros  do Campus; 
 ●  Caso  seja  máscara  descartável,  o  descarte  deve  ser  feito  preferencialmente  em 

 embalagem plás�ca. 

 3 –  Distanciamento  (IN  nº  28/2021-Art.15,  IN  nº  29/2021-Art. 2  o  ,  IN  nº  30/2021 - Art. 2  o  ) 
 ●  Todos devem manter a distância mínima de 1,0 metro entre as pessoas; 
 ●  Cabe  às  chefias  dentro  da  possibilidade  de  cada  setor,  observar  a  manutenção  do 

 distanciamento mínimo de 1,0 metro entre as mesas, estações de trabalho e similares; 
 ●  Todos devem evitar aglomerações, principalmente em espaços fechados. 

 4 – Higienização das mãos 
 ●  Ao  chegar  no  campus  todos  devem  higienizar  suas  mãos  com  água  e  sabonete 

 líquido  disponibilizados  nos  banheiros  e/ou  u�lizar  álcool  70%  que  será  disponibilizado  nos 
 ambientes. 

 5 – Higienização das mesas, computadores, equipamentos, bancadas e similares 
 ●  Cada  indivíduo  será  responsável  pela  higienização  e  desinfecção  da  super�cie  de 

 carteiras,  mesas,  cadeiras,  bancada  de  trabalho  e/ou  estudo,  mouses  e  teclados  ao 
 adentrarem no ambiente; 

 ●  Será  disponibilizado  álcool  70%  com  borrifadores  (para  super�cies),  álcool  em  gel 
 70%  em  dispensador  (para  mãos)  e  papel  toalha  para  que  alunos  e  servidores  possam  fazer 
 a limpeza e desinfecção das super�cies; 

 ●  Todos  devem fazer a limpeza das super�cies antes e após o uso; 
 ●  Na  tela  do  computador,  u�lizar  apenas  um  pano  seco  e  macio  (flanela  ou  algum 

 tecido  semelhante  ao  que  u�lizamos  para  limpar  óculos)  para  não  riscar  ou  danificar  os 
 monitores,  NÃO  pode  ser  u�lizado  produtos  químicos  como  detergente,  desinfetantes  e 
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 qualquer  outro  produto  que  tenha  acetona,  amônia,  álcool  e�lico,  tolueno  ou  cloro  metano 
 como um de seus componentes (Orientação COGETI-AP). 

 6 – Aferição de temperatura  (IN  nº  28/2021 - Art. 9  o  e  IN  nº  30/2021 - Art. 4  o  ) 
 ●  Como  estratégia  inicial,  a  entrada  da  comunidade  acadêmica  será  pela  guarita  e 

 portão de entrada principal; 
 ●  Para  verificação  da  temperatura  serão  disponibilizados  totens  nos  seguintes  locais: 

 Entrada Bloco A, Entrada do Bloco F e Espaço de Convivência entre os Bloco B e C (estufa); 
 ●  Caso  a  temperatura  esteja  acima  de  37,1°C  o  aparelho  sonoro  dispara,  neste  caso  o 

 indivíduo  NÃO  deve  adentrar  no  Campus,  deve  aguardar  5  minutos  e  fazer  a  aferição  da 
 temperatura  novamente,  persis�ndo  o  valor  acima  de  37,1ºC  o  indivíduo  deve  procurar 
 atendimento médico imediatamente; 

 ●  Todos  deverão  passar  pelo  totem  para  verificar  a  temperatura  ao  adentrar  no 
 campus, sujeito a incorrer em sanções disciplinares, conforme prevê a IN nº 28/2021. 

 7 – Estacionamento 
 ●  Para  melhor  controle  da  entrada  dos  indivíduos  no  campus,  toda  a  comunidade 

 acadêmica deverá u�lizar o estacionamento principal  ; 
 ●  O  estacionamento  lateral  (próximo  ao  RU)  e  o  novo  (ao  lado  blocos  M  e  N) 

 permanecerão fechados; 
 ●  Quando  o  estacionamento  principal  lotar,  o  porteiro  abrirá  o  portão  lateral,  e 

 somente  neste  caso  será  possível  u�lizar  o  estacionamento  lateral  (próximo  ao  RU).  Neste 
 caso,  servidores,  estudantes,  colaboradores  e  comunidade  externa  ao  adentrarem  no 
 campus  deverão  obrigatoriamente  passar  pelo  totem  que  verifica  temperatura  que  estará 
 disposto no deck do RU. 

 8 – Ven�lação natural do ambiente  (IN  nº  28/2021-Art. 10  e  IN  nº  30/2021-Art. 4  o  ) 
 ●  É de responsabilidade dos ocupantes de cada ambiente manter a ven�lação natural; 
 ●  Como  medida  preven�va,  janelas  deverão  ser  man�das  abertas  em  todos  os 

 ambientes da UTFPR durante o período de u�lização; 
 ●  Considerando  a  especificidade  de  cada  local,  bem  como  o  fato  de  que  existem 

 laboratórios  com  equipamentos  que  necessitam  de  ar-condicionado  para  sua  operação, 
 caberá a cada chefia analisar as situações pontuais e tomar a decisão de excepcionalidade. 

 9  –  Atendimento  à  comunidade  acadêmica  e  comunidade  externa  (IN  nº  28/2021  -  Art.  20 
 parágrafo 5º) 

 ●  Os  usuários  deverão  agendar  o  atendimento  por  e-mail  ou  telefone, 
 preferencialmente; 

 ●  O  setor  estabelecerá  o  número  de  pessoas  para  atendimento  respeitando  a 
 capacidade máxima de atendimento para o ambiente específico. 

 10 – Quanto ao uso de elevadores  (IN  nº  28/2021 - Art. 16, parágrafo único) 
 ●  É  prioridade  para  pessoas  com  deficiência,  mobilidade  reduzida  e  transporte  de 

 cargas pesadas; 
 ●  As  orientações  nas  entradas  dos  ambientes  e  elevadores,  contendo  o  limite  máximo 

 permi�do  de  pessoas,  serão  fixadas  pelo  DESEG  de  cada  Campus,  u�lizando-se  o  modelo  a 
 ser  disponibilizado  pela  Diretoria  de  Gestão  da  Comunicação  (DIRCOM),  via  a  ASCOM  de 
 cada Campus. 

 11  -  Reuniões  ou  encontros  que  gerem  aglomeração  (IN  nº  28/2021  -  Art.  3  o  ,  IN  nº 
 29/2021 - Art. 3  o  ) 

 ●  Devem ser realizados preferencialmente por teleconferência; 
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 ●  A  responsabilidade  pelo  cumprimento  das  orientações  e  protocolos  será  dos 
 organizadores da reunião, juntamente com os departamentos competentes. 

 12  –  Casos  de  suspeitas  ou  confirmação  de  contaminação  pela  COVID-19  (IN  nº  28/2021  - 
 Art. 5  o  , IN  nº  29/2021 - Art. 15,  IN  nº  30/2021 - Art. 3º  , IN PROGAD  nº  6, Art. 8  o  ) 

 ●  Qualquer  membro  da  UTFPR  (docente,  discente,  TA  e  estagiários)  com  sintomas 
 compa�veis  com  o  COVID-19,  mesmo  que  leves  e  não  comprovados  por  exames 
 laboratoriais,  ou  que  �veram  contato  com  pessoas  infectadas,  devem  obrigatoriamente 
 permanecer  em  a�vidade  remota  e  nesse  caso,  preencher  a  declaração  do  Anexo  I  da 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA GABIR/UTFPR nº 30, de 15 de outubro de 2021. 

 ●  Enquanto  estes  sintomas  perdurarem,  devem  buscar  apoio  médico  e  realizar  o  teste 
 diagnós�co da COVID-19, assim que possível; 

 ●  Os  servidores  devem  cumprir  as  orientações  do  Subsistema  Integrado  de  Atenção  à 
 Saúde  do  Servidor  (SIASS),  disponíveis  no  endereço: 
 h�p://www.u�pr.edu.br/servidores/site/siass/covid-19 

 ●  Caso  haja  a  necessidade  de  afastamento  das  a�vidades  presenciais  por  parte  de 
 estudantes  matriculados  ou  do  docente  de  uma  turma  dos  Tipos  A,  B1,  ou  B2,  em  função 
 do  que  estabelecem  o  Art.  5º  da  IN  nº  28/2021  e  suas  atualizações,  caberá  à  Coordenação 
 de curso e ao docente decidirem por suspender temporariamente a turma. 

 ●  Em  caso  de  suspeitas  e/ou  confirmados  de  COVID-19  entre  os  estudantes  e 
 servidores,  solicitamos  que  sejam  no�ficados,  pelas  chefias  imediatas  e  coordenadores  de 
 curso,  a  quan�dade  de  casos  à  Subcomissão  de  Planejamento  Sanitário  através  do  e-mail: 
 c-plansanit-ap@u�pr.edu.br  , até o 5 dia ú�l do mês subsequente. 

 13 – Uso da can�na dos servidores e alimentação dentro do Campus 
 ●  O  servidor  deve,  preferencialmente,  fazer  o  consumo  dos  alimentos  na  sua  mesa  de 

 trabalho; 
 ●  Ao  usar  a  can�na  o  servidor  deve  observar  a  lotação  máxima  permi�da  no 

 ambiente; 
 ●  Para o período de alimentação, o servidor deve: 

 a)  re�rar  a  máscara  no  momento  da  alimentação,  e  recolocá-la  imediatamente  após 
 o consumo dos alimentos; 
 b) higienizar as mãos antes e após as alimentações. 

 ●  O  Restaurante  Universitário  (RU)  e  a  Can�na  do  RU  não  estarão  disponíveis  para 
 alimentação. (Não há contrato de serviço vigente). 

 14 – Limite máximo de capacidade �sica 
 ●  A  presença  de  pessoas  em  cada  ambiente  não  deverá  ultrapassar  50%  (cinquenta 

 por  cento)  do  limite  máximo  de  sua  capacidade  �sica,  mantendo-se  o  distanciamento 
 mínimo de um metro entre os agentes públicos. 

 ●  Anexo a este documento está disponível a lotação máxima de cada setor. 

 15 - Documentos 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA GABIR/UTFPR nº 28, de 1 de setembro de 2021. 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA GABIR/UTFPR nº 29, de 10 de setembro de 2021. 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA GABIR/UTFPR nº 30, de 15 de outubro de 2021. 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME nº 90 de 28 de setembro de 2021. 
 E-mail  Direção-Geral  Campus  Apucarana  -  Assunto:  Informações  da  Direção-Geral  do 
 Campus  Apucarana  referente  às  Instruções  Norma�vas  vigentes.  Enviado  dia 
 15/10/2021. 
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 16 - Outras Informações importantes 

 1 -  Site UTFPR em ação contra COVID: 
 h�ps://portal.u�pr.edu.br/covid-19/car�lha  ; 

 2 - Resolução SESA 735/2021 
 Resolução SESA 735/2021 

 3 - Dúvidas ou sugestões: 
 Enviar e-mail para Subcomissão de Planejamento Sanitário:  c-plansanit-ap@u�pr.edu.br 

 4 - Denúncias:  Devem ser feitas à Ouvidoria através do link: 
 h�ps://portal.u�pr.edu.br/contato/ouvidoria/ouvidoria 
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 ANEXO 
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