
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS E PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA SANITÁRIA 

 
A Instituição Universitária Moura Lacerda entende serem necessárias diversas medidas para 
promover o bem-estar e a segurança de todos os membros da comunidade acadêmica de 
modo que, ainda neste momento de relativa flexibilização de atividades nos mais diversos 
setores da economia, todos devem se unir com o fim maior de preservar a saúde e a 
integridade de cada um. Aos primeiros sinais de que o Brasil enfrentaria a Pandemia do 
Coronavírus, a Instituição constituiu um comitê permanente e multidisciplinar que desenvolve 
protocolos, orientações e mantém constante monitoramento do cenário nos âmbitos, 
acadêmicos, legais, sociais e de saúde.  

Nesse contexto, orienta-se que todos observem as medidas e recomendações que se seguem 
como forma de prevenir o contágio da COVID-19 e garantir as condições ideais para que as 
atividades presenciais no contexto das unidades da Instituição possam se dar de maneira 
segura e produtiva. 

 

1. Cuidados com a saúde e higiene pessoal 
A comunidade do Centro Universitário Moura Lacerda e Colégios Moura Lacerda deve aplicar 
as seguintes orientações: 

• Usar máscara durante todo o período de permanência nas dependências da Instituição, 
inclusive nos pátios, praças ou em campo. 

• Higienizar frequentemente as mãos, preferencialmente com álcool em gel, na ausência de 
sujidades visíveis; 

• Lavar as mãos com água e sabão na presença de sujidades visíveis; 
• Reforçar a higienização das mãos antes e após o contato com alimentos, após o uso das 

instalações sanitárias e após o contato com superfícies como maçanetas de portas, botões 
de elevador, corrimãos, catracas, entre outras; 



 

 

 

• Quando tossir ou espirrar, utilizar lenço/toalha de papel. Quando não for possível, utilizar o 
braço para cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, principalmente se as mãos não tiverem sido 
higienizadas; 

• Promover o distanciamento social, não permanecendo em locais fechados, a não ser por 
absoluta necessidade, e mantendo-se a distância mínima de 1,5m; 

• Evitar cumprimentos com contato físico; 
• Limpar com frequência as superfícies e equipamentos de contato (teclados, bancadas, 

balcões, mesas, telefones, entre outros). 

IMPORTANTE: Qualquer pessoa com sinais e sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratória) 
e vínculo epidemiológico (possível contato com caso confirmado ou história de viagem para 
áreas com transmissão) deve afastar-se de suas atividades estudantis ou profissionais e 
solicitar orientação em uma unidade básica de saúde mais próxima à sua residência. 

 

2. Orientações sobre segurança e higiene ambiental 
• Será aferida a temperatura de todos os indivíduos que adentrarem as unidades da 

Instituição. A recusa na aferição da temperatura implica em impedimento de entrada. 
• Caso a pessoa apresente temperatura igual ou superior a 37,8°, não poderá adentrar à 

Instituição para o desenvolvimento de suas atividades normais e será conduzida à sala de 
espera especial ou enfermaria. 

• Os sanitários foram preparados para garantir o distanciamento entre usuários. Ao utilizá-
los, respeite a sinalização e faça sempre a higienização das mãos ao sair. 

• Utilize os bebedouros apenas para reposição de água em recipiente próprio (garrafinha, 
caneca ou squeeze). Não coloque a boca diretamente na saída de água e evite a 
manipulação excessiva dos comandos de acionamento. 

• Os pátios, áreas comuns e ao ar livre estão sinalizados de modo que fiquem restritos para 
passagem e locomoção dos alunos e colaboradores ao transitarem pelas unidades, ficando 
impedida a permanência prolongada nesses espaços. Respeite as orientações indicadas nos 
cartazes e placas. 

• O atendimento aos alunos para finalidades acadêmicas, financeiras e de secretaria é feito 
prioritariamente de forma on-line, sendo que o atendimento presencial, quando inevitável, 
deverá ocorrer dentro das regras estabelecidas neste documento e atendendo às 
orientações que estiverem determinadas em cada local. 



 

 

 

• A disposição de carteiras e demais mobiliários em salas de aula e laboratórios foi 
redimensionada para atender aos requisitos de distanciamento social. Cabe aos alunos e 
docentes manterem a posição desses mobiliários para garantir a segurança do ambiente e o 
conforto dos usuários. Evite a permanência desnecessária nesses ambientes e siga as regras 
determinadas para cada um. 

• As cantinas permanecerão fechadas durante o período de retorno mínimo de atividades 
práticas presenciais. 

• A bibliotecas permanecerão fechadas durante o período, sendo indicado o uso dos recursos 
digitais e biblioteca on-line. 

• As Coordenadorias de Curso os meios digitais são os principais canais de comunicação 
entre a instituição e seus alunos. Mantenha seu cadastro em dia e participe regularmente 
das atividades propostas. 

 

Os protocolos e informações apresentados neste documento podem sofrer 
alterações e/ou atualizações sem comunicação prévia. 

 


