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1 Apresentação
A biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou
eliminação de riscos inerentes às atividades administrativas, de ensino, pesquisa, extensão,
inovação, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando a saúde do ser humano,
dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. A UPE Multicampi é
composta pelos campi de Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro e Serra Talhada, onde são realizadas as
mais diversas ações, o que gera um alto grau risco e complexidade. Dessa forma, este Plano de
Biossegurança foi produzido estrategicamente como direcionamento para a adoção de medidas
preventivas e protetivas na UPE Multicampi durante a pandemia da COVID-19.

2 Objetivo
O Plano de Biossegurança da UPE Multicampi objetiva, primeiramente, a preservação das
vidas, visando conciliar o retorno das atividades presenciais (acadêmicas e administrativas) da UPE
Multicampi, e a prevenção à disseminação do novo coronavírus, SARS-CoV-2.

3 Diretrizes e Orientações
O Plano de Biossegurança da UPE Multicampi apresenta diretrizes e orientações para o
funcionamento e desenvolvimento de atividades semipresenciais e presenciais na UPE Multicampi,
e considera abordagens distintas para os diferentes setores do Multicampi, levando em conta o
público circulante e a natureza das atividades desenvolvidas em cada setor.
As diretrizes e orientações são organizadas por etapas, considerando a evolução da
Pandemia da COVID-19 nos municípios, nas regiões de Pernambuco e no Brasil ao longo do ano, a
capacidade hospitalar instalada, a preservação permanente de grupos de risco e as orientações
emanadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Ministério da Educação,
Governo do Estado de Pernambuco por meio da Secretaria Estadual de Saúde, e Secretarias
Municipais de Saúde da localidade dos campi, que são atualizados de acordo com o avanço da
doença no País e mudanças no cenário epidemiológico.

4 Responsabilidades
A biossegurança é de responsabilidade individual e coletiva. A UPE Multicampi Garanhuns
contará com um Plano de Biossegurança elaborado pela Comissão Interna de Biossegurança (CIBio),
que traz orientações gerais que deverão ser adequadas às especificidades de cada Unidade.
A CIBio, juntamente com a Direção do Multicampi, será responsável pela elaboração e
supervisão das ações do Plano de Biossegurança nas unidades do Multicampi. A Coordenação
Acadêmica de cada Campus (Garanhuns, Salgueiro, Serra Talhada e Arcoverde) ficará responsável
pela adequação e fiscalização das ações do Plano de Biossegurança nas suas respectivas Unidades.
Para execução do plano, a Coordenação de Planejamento e a Direção da UPE Multicampi se
responsabilizarão pela aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de
proteção coletiva (EPCs) e materiais de higienização, limpeza e desinfecção.
O cuidado com os servidores e os estudantes ficará a cargo da Unidade Setorial, com o apoio
da CIBio. As atividades de ensino de graduação, de pesquisa e pós graduação e de extensão serão
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acompanhadas pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Inovação (PROPEGI), Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), respectivamente.
A Assessoria da Direção da UPE Multicampi fará toda a comunicação estratégica do Plano
de Biossegurança. Todas orientações adicionais e dúvidas serão comunicadas através do e-mail
cibio.multicampi@upe.br.

5 Comportamento Individual, Grupos de Risco e Consciência Coletiva
As recomendações da OMS e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), em
relação ao distanciamento social, proteção individual e coletiva, e medidas de higiene, deverão ser
seguidas, tais como:
a. utilizar máscaras sempre que estiver em ambiente externo a residência;
b. uso adequado da máscara, mesmo se não apresentar sintomas;
c. a máscara deverá ser trocada a cada 2 (duas) horas de uso. As máscaras descartáveis devem
ser acondicionadas em um saco plástico fechado, separadamente, antes de ir para a lixeira.
Profissionais de saúde deverão descartar as máscaras no lixo hospitalar (saco branco);
d. o isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintomas da doença por até 14 dias;
e. realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool 70% ou álcool em gel
70%, frequentemente, antes das refeições, após tossir, espirrar, usar banheiro ou manipular
objetos no ambiente de trabalho;
f. aplicar a etiqueta respiratória: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo
flexionado ou lenço de papel;
g. utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar
a higiene das mãos);
h. evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, principalmente após tossir ou espirrar ou após
contato com superfícies;
i. manter pelo menos 2 (dois) metros de distância entre você e qualquer pessoa;
j. não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos;
k. não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos pessoais;
l. ao chegar a sua residência, tomar os cuidados de higienização recomendados;
m. se apresentar febre baixa (37,5°C a 37,8°C), tosse e espirros, deve permanecer em casa, em
repouso com boa alimentação e hidratação. Atentar à presença de febre acima de 37,8°C
que persiste por mais de 24 horas e desconfortos respiratórios como cansaço e dispneia.
Ficar em casa se não se sentir bem;
n. procurar atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade em respirar; e
o. seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária local ou nacional.
A UPE Multicampi deverá incluir na Campanha “Mais Vida, Menos COVID-19” uma ação
específica e permanente para divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de
prevenção. Mais informações poderão ser acessadas no portal da UPE sobre o novo coronavírus:
www.novocoronavirus.upe.br/.
Serão considerados pertencentes ao grupo de risco todo e qualquer servidor ou estudante
que se enquadrar em uma das condições abaixo:
a) com 60 (sessenta) anos ou mais;
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b) imunodeficientes ou com doenças crônicas preexistentes ou graves (asma, bronquite,
diabetes, hipertensão, câncer etc.);
c) gestantes e lactantes;
d) fumantes;
e) pacientes que passaram por transplante de medula óssea;
f) que residam com pessoas nas situações listadas nos incisos a) a e); e
g) responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de
diagnóstico de infecção por COVID-19, desde que haja coabitação.
Será concedido, compulsoriamente, o direito ao trabalho semipresencial, “home office” ou
ao regime especial, ao servidor ou estudante que apresentar voluntariamente uma autodeclaração
(Anexos IV e V), a ser enviado ao RH (funcionários, técnicos, professores e terceirizados) ou à
Escolaridade (estudantes).
A utilização de máscaras é obrigatória em todos os ambientes da UPE Multicampi, e a todos
os estudantes, incluindo os estagiários, servidores técnico-administrativos, terceirizados em
serviços contínuos, parceiros, colaboradores, visitantes, voluntários e demais do público externo,
sendo o uso da mesma de sua inteira responsabilidade. É recomendado o uso de máscaras de
diferentes modelos (pano, cirúrgicas descartáveis, com filtro, entre outras), conforme orientações
da OMS, da ANVISA e do Ministério da Saúde.
Os servidores que não tiverem sua própria máscara deverão solicitar para a Unidade. A
empresa contratada para serviços terceirizados deverá fornecer as máscaras e treinamento para
uso adequado.
A partir da determinação do Governo do Estado de Pernambuco, a UPE Multicampi
Garanhuns deverá garantir o controle e a segurança no processo de retorno escalonado às
atividades presenciais, após a avaliação e solicitação de cada Unidade (Anexo III), com a devida
aprovação da Comissão Local de Biossegurança, da CIBio-UPE Multicampi.
Todas as medidas tomadas em decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional poderão ser revistas a qualquer momento, conforme a evolução da pandemia.

6 Ações, Setores e Recomendações por Atividade
Os setores da UPE Multicampi foram classificados de acordo com a função e a presença de
público externo: Atendimento ao Público Externo, Atendimento ao Público Interno, Ensino - Salas
de Aula, Ensino - Laboratórios, Serviços terceirizados (segurança, limpeza, transporte e apoio
administrativo), de acordo com Anexo III. Em resumo, podemos considerar as seguintes ações:
Atendimento administrativo, Aulas teóricas, Aulas práticas, Realização de reuniões de qualquer
natureza.
A recomendação geral é desenvolver as atividades, reuniões, orientações, eventos, aulas,
atendimentos, de forma remota (on-line), sempre que possível, mantendo o compromisso com a
qualidade. De modo geral, as recomendações dentro das áreas de ação são:
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6.1 Ensino
1. Facilitar o uso das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação (TICs) dos campi
que possuem laboratórios e conectividade a partir de agendamentos que preservem as normas
de isolamento social.
2. Trabalhar, mediante agendamento, as atividades práticas nos laboratórios e setores correlatos,
evitando aglomerações e obedecendo o distanciamento social de 2 (dois) metros, no mínimo;
e da mesma maneira, em caso de análise da Unidade quanto a necessidade, nas aulas teóricas.
3. Garantir que todas as atividades de ensino, desenvolvidas pelos estudantes de graduação e de
pós-graduação, só sejam realizadas com os EPIs e EPCs apropriados.
4. Propor o regime especial aos estudantes do grupo de risco.
5. Recepcionar os estudantes diariamente com contínuo monitoramento, higienização e
informações acerca da pandemia.
6. Manter o distanciamento social, com obediência à regra 2 (dois) metros de distanciamento, de
acordo com a etapa e os setores e ações.
7. Manter o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as carteiras e mesas dos alunos.

6.2 Pesquisa, Inovação, Extensão e Empreendedorismo
1. Organizar a rotina de limpeza do ambiente e equipamentos. Higienizar, antes e depois do uso,
todos os equipamentos de uso compartilhado que forem manipulados durante o uso do
espaço.
2. Avaliar, cuidadosamente, as atividades de Pesquisa & Inovação, Extensão e
Empreendedorismo, desenvolvidas pelos servidores, estudantes de graduação e de pósgraduação, que necessitem do uso de EPIs específicos.
3. Substituir atividades que possam aumentar o risco de contaminação por parte de servidores e
estudantes por atividades remotas e/ou alternativas.
4. Suspender atendimento externo ao público servido pela UPE Multicampi, enquanto for a
recomendação.
5. No caso de atendimento ao público externo na própria UPE Multicampi, quando for possível o
retorno das atividades, trabalhar com agendamento espaçado, orientar para que o público não
compareça em caso de sintomas e, no caso de atendimento direto a pacientes, realizar
monitoramento e direcionamento para centros de saúde especializados.

6.3 Atividades Administrativas
1. Os setores denominados como administrativos compreendem:
a. Salgueiro: escolaridade, administração, sala NTI e coordenação
b. Garanhuns: Secretaria da direção, Sala do CEP, Contabilidade, Comissão de
Licitação, Setor financeiro, Recursos Humanos, Escolaridade, Sala de motoristas,
Coordenações setoriais, Almoxarifado.
c. Arcoverde: Recepção do setor administrativo, Sala da escolaridade, Coordenação
de Direito, Setor de contabilidade, Coordenação de Odontologia + Coordenação
da Pós em implante, Sala da coordenação administrativa e coordenação
Acadêmica
d. Serra Talhada: escolaridade, coordenação, secretaria de laboratórios.
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2. Trabalhar de forma escalonada nas unidades, com a medida de distanciamento social e
obedecendo à regra de 2 (dois) metros de distanciamento na ocupação nas edificações, de
acordo com as etapas e ações.
3. Orientar o trabalho totalmente remoto aos servidores do grupo de risco e os demais
relacionados.
4. Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso individual
sob sua responsabilidade.
5. Utilizar o agendamento como ferramenta de atendimento presencial do público interno e
externo.
6. Restringir ao máximo os atendimentos à comunidade externa, sendo necessário o uso de TICs
para os atendimentos.
7. Avaliar, cuidadosamente, as atividades presenciais do setor, que necessitem do uso de EPIs
específicos.

6.4 Ações de Integração e de Suporte
1. Os ônibus de transporte coletivo da UPE Multicampi deverão reforçar as medidas de
higienização no interior de seus veículos e obedecer a ocupação recomendada em cada etapa.
2. Os serviços de alimentação, lanchonetes e cantinas deverão adotar medidas de prevenção para
conter a disseminação da COVID-19:
a. dispor de anteparo salivar (placa de acrílico ou vidro) nos equipamentos de bufê
e/ou estufa;
b. ficar atento aos cuidados de higiene padrão, principalmente na manipulação de
dinheiro e alimentos;
c. sinalizar o posicionamento em fila de espera/pagamento, respeitando uma
distância de 2 (metros) por pessoa;
d. observar na organização de suas mesas/assentos o distanciamento mínimo de 2
(dois) metros;
e. em caso de mesas/assentos fixos, sinalizar aqueles que não poderão ser utilizados,
de forma a respeitar o distanciamento;
f. disponibilizar álcool em gel 70% ou pias para lavagem das mãos;
g. higienização de mesas/assentos e maquinetas de cartão entre cada usuário;
h. aumentar frequência de higienização de superfícies/bancadas; e
i. manter os ambientes de uso dos clientes sempre ventilado.
3. Não será permitido o uso de bebedouros na instituição, sendo recomendado que as pessoas
portem suas garrafas de água ou comprem água mineral lacrada.

6.5 Recomendação aos servidores:
1. Ao chegar na Universidade o servidor deve estar de máscara;
2. Checar sua temperatura e oximetria. Aqueles com temperatura (> 37,5°C) e/ou oximetria
(SpO2 < 93%) anormais, notificará seu chefe imediato e terão suas atividades suspensas;
3. Antes de se dirigir ao seu setor, o servidor deverá passar pelo tapete sanitizante (pedilúvio)
e realizar sanitização do seu material/bolsa com álcool 70%;
4. Utilizar álcool gel 70% ou lavagem de mãos (lavagem de 20 segundos) para iniciar o trabalho;
5. Abrir a sala e utilizar álcool 70% na limpeza de maçanetas, instrumentos, equipamentos e
mobiliários que serão usados;
6. Manter a distância de 2 (dois) metros entre as pessoas é obrigatório;
7. Materiais como canetas e cadernos devem ser higienizados antes e após o uso;
8. Os servidores devem evitar ao máximo compartilhar instrumentos de trabalho (caneta,
furador, grampeador, computador, telefone fixo etc.);
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9. No atendimento ao público (estudantes/professores), recomenda-se o uso de máscara e
protetor facial;
10. A máscara deverá ser trocada a cada 2 (duas) horas de uso. As máscaras descartáveis devem
ser acondicionadas em um saco plástico fechado, separadamente, antes de ir para a lixeira.
Profissionais de saúde deverão descartar as máscaras no lixo hospitalar (saco branco);
11. Não comparecer ao campus em caso de síndrome gripal;
12. Não deverá haver mais de um servidor por sala simultaneamente, limitando assim a lotação
de todas as salas da administração a um servidor. Situações especiais que requeiram a
presença de mais de um servidor do setor devem ser comunicadas previamente à Direção
para que sejam autorizadas;
13. Os profissionais devem planejar um rodízio dentro do próprio setor, permitindo assim que
os seus servidores possam comparecer à Universidade quando necessário, respeitando a
regra de não mais de um servidor na sala simultaneamente;
14. Todo servidor, mesmo que de acordo com a rotação do dia não precise comparecer à
Universidade, devem realizar seu serviço remotamente, respeitando sua carga-horária de
trabalho;
15. Cada setor é responsável por garantir que cada servidor cumpra a sua carga-horária
contratual;
16. Deve-se evitar ar-condicionados. As portas e janelas devem estar sempre abertas para
permitir circulação de ar e evitar contato com maçanetas;
17. Preferencialmente, os atendimentos devem usar e-mails para as demandas, ficando o
atendimento presencial para serem realizados mediante agendamento com o demandante
e com o mínimo de servidores necessários para este atendimento;
18. As solicitações por e-mail devem ser respondidas em 24h, mesmo que a resposta não esteja
finalizada, mas sinalizando que o e-mail foi lido.

6.6 Recomendações aos estudantes
1. Não será permitida a entrada de estudantes no Campus sem máscara;
2. O estudante deverá colaborar com o sistema de monitoramento na recepção da UPE, onde
haverá aferição de temperatura e oximetria. Alunos com temperatura (>37,5°C) e/ou
oximetria (SpO2 < 93%) anormais serão encaminhados para uma sala de espera, até que
possa retornar ao seu domicílio;
3. Após a autorização da sua entrada, o estudante deverá passar pelo tapete sanitizante
(pedilúvio) e realizar sanitização do seu material/mochila com álcool 70%;
4. Logo em seguida, o estudante deverá fazer check-in no aplicativo UPE Multicampi,
informando o local para onde vai se dirigir;
5. Ao entrar na UPE o estudante deverá realizar a lavagem das mãos (lavagem de 20 segundos)
ou fazer a higienização das mesmas com o uso de álcool gel 70% antes de se dirigir ao local
agendado;
6. A UPE irá disponibilizar dispensadores de álcool em gel 70% nas suas dependências. Porém,
é recomendável que o estudante tenha seu próprio álcool em gel 70% para fora da UPE e
nos transportes públicos;
7. A máscara deverá ser trocada a cada 2 (duas) horas de uso. As máscaras descartáveis devem
ser acondicionadas em um saco plástico fechado, separadamente, antes de ir para a lixeira.
Estudantes que acompanham profissionais de saúde deverão descartar as máscaras no lixo
hospitalar (saco branco);
8. Sanitários são fonte de contaminação importante, a lavagem de mãos deve acontecer de
forma bastante cuidadosa bem como o uso de álcool 70% disponível;
9. Serviços presenciais como escolaridade, entrega e retirada de livro e uso dos laboratórios
são serviços que só estarão disponíveis por agendamento;
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10. Nos ambientes agendados pelo estudante é obrigatório o distanciamento de 2 (dois) metros
entre as pessoas mesmo sendo membros da mesma família;
11. O uso de elevadores deverá ser exclusivo para pessoas com dificuldade locomotora,
limitando-se ao uso de uma única pessoa por vez;
12. Ao utilizar escadas manter a distância de 2 (dois) metros entre as pessoas e obedecer às
rotas para trânsito interno;
13. Manter portas e janelas sempre abertas para permitir circulação de ar e evitar contato com
maçanetas;
14. Não retirar os assentos do lugar, respeitando as marcações sinalizadas no chão;
15. Evitar o uso de bebedouro e garrafas de café. Recomenda-se que cada aluno leve sua
própria garrafa de água. Não compartilhar lanche;
16. Usar sempre o próprio material (livro, caderno, caneta, corretivo, lápis, régua, computador,
celular etc.). Não emprestar, nem tomar emprestado;
17. Não colocar mochilas ou bolsas no chão;
18. Evitar todo e qualquer contato físico, bem como bate-papo nos corredores, escadas, cantina
e áreas de convivência;
19. Não é permitido permanecer nas instalações da UPE após os horários agendados;
20. Ao identificar um quadro de síndrome gripal informar pelo aplicativo para que as medidas
de segurança sejam reforçadas dentro do campus;
21. Em caso de sintomas de síndrome gripal não comparecer a nenhuma atividade no campus.

6.7 Recomendações aos docentes
1. Os docentes devem comparecer sempre com máscaras ao Campus;
2. Checar sua temperatura e oximetria. Aqueles com temperatura (> 37,5°C) e/ou oximetria
(SpO2 < 93%) anormais, notificará seu chefe imediato e terão suas atividades suspensas;
3. Ainda na entrada, o docente deverá passar pelo tapete sanitizante (pedilúvio) e realizar
sanitização do seu material/bolsa com álcool 70%;
4. Utilizar álcool gel 70% ou lavagem de mãos (lavagem de 20 segundos) para iniciar o trabalho;
5. A UPE irá disponibilizar de dispensadores de álcool em gel 70% nas suas dependências.
Porém, é recomendável que o docente tenha seu próprio álcool em gel 70% para fora da
UPE e nos transportes públicos;
6. Sanitários são fonte de contaminação importante, a lavagem de mãos deve acontecer de
forma bastante cuidadosa bem como o uso de álcool 70% disponível;
7. Serviços presenciais como escolaridade, biblioteca, financeiro e recursos humanos são
serviços que só estão disponíveis por agendamento;
8. Nos ambientes destinados ao ensino é obrigatório o distanciamento de 2 (dois) metros
entre as pessoas mesmo sendo membros da mesma família;
9. O uso de elevadores deverá ser exclusivo para pessoas com dificuldade locomotora,
limitando-se ao uso de uma única pessoa por vez;
10. Ao utilizar escadas manter a distância de 2 (dois) metros entre as pessoas e obedecer às
rotas para trânsito interno;
11. Manter portas e janelas sempre abertas para permitir circulação de ar e evitar contato com
maçanetas;
12. Não retirar os assentos do lugar, respeitando as marcações sinalizadas no chão;
13. A máscara deverá ser trocada a cada 2 (duas) horas de uso. As máscaras descartáveis devem
ser acondicionadas em um saco plástico fechado, separadamente, antes de ir para a lixeira.
Profissionais de saúde deverão descartar as máscaras no lixo hospitalar (saco branco);
14. Evitar o uso de bebedouro e garrafas de café. Recomenda-se que cada docente leve sua
própria garrafa de água. Não compartilhar lanche;
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15. Usar sempre o próprio material (livro, caderno, caneta, corretivo, lápis, régua, computador,
celular etc.). Não emprestar, nem tomar emprestado;
16. Não colocar mochilas ou bolsas no chão;
17. Evitar todo e qualquer contato físico, bem como bate-papo nos corredores, escadas, cantina
e áreas de convivência;
18. Não atender/orientar alunos no prédio dos professores. Optar por ambientes mais abertos
e ventilados como as salas de aula, respeitando o distanciamento de 2 (dois) metros;
19. Não é permitido permanecer nas instalações da UPE após a realização das atividades
planejadas;
20. Ao identificar um quadro de síndrome gripal informar para que as medidas de segurança
sejam reforçadas dentro do campus;
21. Em caso de sintomas de síndrome gripal não comparecer a nenhuma atividade no campus.

6.8 Recomendações aos laboratórios
1. As atividades de ensino e pesquisa nos laboratórios deverão ser agendadas por meio de
aplicativo próprio;
2. Identificar no agendamento as atividades que serão desenvolvidas na prática de cada
disciplina, para que os técnicos possam se programar;
3. As atividades de ensino deverão obedecer a lotação máxima fixada na porta de cada
laboratório e respeitar as marcações de distanciamento (2 metros) indicado nas bancadas;
4. O uso dos equipamentos de proteção individual (máscara, jaleco, calçado fechado, luvas) é
obrigatório durante todas as atividades desenvolvidas;
5. Todos os equipamentos, bancadas e material deverão ser higienizados com álcool 70%,
antes e após o uso;
6. Os teclados dos computadores deverão ser protegidos com uma película de PVC, para
facilitar o processo de higienização com álcool 70% entre cada usuário;
7. Durante as atividades, manter as portas e as janelas sempre abertas, para permitir
circulação do ar e evitar contato com maçaneta;
8. Quando possível, substituir o ar-condicionado por ventiladores;
9. Agendar previamente com os técnicos o uso de equipamentos que dependem da sua
supervisão (destilador, autoclave, moinho, liofilizador, rotaevaporador etc.);
10. As atividades de pesquisa deverão ser programadas, de forma que o estagiário passe o
mínimo de horas possível no laboratório;
11. Os pesquisadores que compartilham o mesmo laboratório de pesquisa deverão elaborar um
sistema de rodízio entre os seus estagiários, de forma que seja respeitada a lotação máxima
dos espaços.

6.9 Recomendações para a biblioteca
1. A reserva de livros deverá ser realizada pelo site pergamum.upe.br;
2. A devolução e retirada de exemplares ocorrerá em sistema tipo “drive thru”, na porta da
biblioteca, através de agendamento;
3. No atendimento ao público (estudantes/professores), recomenda-se o uso de máscara,
luvas e protetor facial;
4. Os horários de atendimento ficarão restritos a 2 (duas) horas por turno: 09h às 11h, 14h às
16h e 19h às 21h.
5. Na fila do atendimento, é obrigatório o distanciamento de 2 (dois) metros entre as pessoas,
respeitando as marcações no chão;
6. O teclado dos computadores e para inserção de senha deverão ser protegidos com uma
película de PVC, para facilitar o processo de higienização com álcool 70% entre cada usuário;
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7. Os livros devolvidos deverão ser higienizados externamente com álcool 70% e ficarão em
quarentena por 5 (cinco) dias. Após esse período, poderão retornar ao acervo;
8. Apenas funcionários autorizados poderão ter acesso ao ambiente interno da biblioteca. Os
espaços de leitura, estudo em grupo, estudo individual e consulta on-line permanecerão
bloqueados até o fim da pandemia.

7 Classificação das Etapas e Ações Possíveis
As diretrizes e as orientações de distanciamento social, proteção individual e higiene do
Plano de Biossegurança serão distribuídas em diferentes etapas de probabilidade de disseminação
por COVID-19 e serão aplicadas diferencialmente aos setores, considerando a avaliação de risco e
das atividades presenciais desenvolvidas nos setores, seguindo o regramento do estado e
municípios, com análise da Comissão de Monitoramento Epidemiológico (CME) da UPE Multicampi
sobre os dados epidemiológicos da doença (Anexo I).
Cada Unidade deverá elaborar e planejar um cronograma de retorno, considerando:
a) o número de servidores que atuam em cada setor, considerando-se o princípio de
escalonamento;
b) o fluxo de uso dos espaços sob sua responsabilidade;
c) o fluxo de atendimentos e demandas e, em especial, das Unidades Setoriais; e
d) a necessidade de atividades presenciais por semestre e curso, com foco nos estudantes
concluintes em 2020 e, preferencialmente as turmas subsequentes, com atenção especial
aos estudantes ingressantes.
A cada semana, a CME avaliará a situação de cada região, através de dados estatísticos e
territoriais, que serão divulgados através de boletins no site www.upe.br/garanhuns. Os dados
serão avaliados referente à população da Gerência Regional de Saúde na qual o Campus está
inserido: Garanhuns (V GERES), Arcoverde (VI GERES), Salgueiro (VII GERES) e Serra Talhada (XI
GERES). O monitoramento epidemiológico permitirá a classificação de cada Unidade dentro das
seguintes categorias:

Baixo Risco

Médio Risco

Alto Risco

Possui evidência favorável
para a flexibilização de
medidas de distanciamento
social

Atende parcialmente as
condições mínimas para
flexibilização das medidas de
distanciamento social

Não há evidência suficiente
para flexibilização das
medidas de distanciamento
social

Em qualquer momento das etapas, poderá ocorrer o que se chama de “lockdown”, é o nível
mais alto de segurança e pode ser necessário em situação de grave ameaça ao Sistema de Saúde, é
o bloqueio total de entrada e saída de regiões/cidades, cujo objetivo é interromper qualquer
atividade presencial por um curto período de tempo. Assim, toda e qualquer atividade presencial
da UPE Multicampi deverá ser interrompida.
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ANEXO I
Diretrizes e orientações, de acordo com as quatro etapas de probabilidade de contaminação por
COVID-19, para as atividades presenciais
Atividades/Etapas
Probabilidade de disseminação
por COVID-19

Etapa I
Alta

Etapa II
Média

Etapa III
Baixa

Medidas de Distanciamento Social
Eventos nas dependências da
UPE Multicampi

Proibido

Permitido;
ocupação
de 30% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
2 (dois) metros
entre os
participantes

Permitido;
ocupação de
70% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
1 (um) metro entre
os participantes

Aferição da temperatura de
servidores e estudantes em
situação de aglomeração ou
espaço fechado por grupos
maiores que 30 pessoas

Obrigatória

Obrigatória

Obrigatória

Processos seletivos, concursos
público, de avaliação e de
matrículas presenciais

Proibido

Permitido;
ocupação
de 50% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
2 (dois) metros por
pessoa

Permitido;
ocupação de
70% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
1 (um) metro por
pessoa

Locais que comportam grande
número de pessoas, como Teatro

Proibido

Restrito, com
liberação da
ocupação de
1/2 da capacidade,
respeitando o
distanciamento de
2 (dois) metros por
pessoa

Restrito, com
liberação da
ocupação de
3/4 da capacidade,
respeitando o
distanciamento de
1 (um) metro por
pessoa

Ocupação das salas de aula,
laboratórios e brinquedoteca

30%, respeitando
o distanciamento
de 2 (dois) metros
por pessoa

50%, respeitando o
distanciamento de
2 (dois) metros
por pessoa

70%, respeitando o
distanciamento de
1 (um) metro por
pessoa

Estágio obrigatório fora da UPE

Suspenso

Solução alternativa

Solução alternativa
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Atividade esportiva

Proibida

Transporte em ônibus ou coletivo Proibido
da UPE Multicampi para
Excursões e Aulas de Campo

UPE Multicampi

para cada curso

para cada curso

Retorno de
atividades
esportivas que não
envolvam contato
físico

Retorno de
atividades
esportivas que não
envolvam contato
físico

Suspenso até
liberação de
recurso

Suspenso até
liberação de
recurso

Medidas de Proteção Individual
Uso de máscaras (todos os tipos;
toda a comunidade acadêmica)

Compulsório

Compulsório

Opcional

Uso de demais EPIs (nível de
biossegurança adequado ao tipo
de atendimento)

Compulsório para
setores onde há
maior número de
atendimento ao
público

Compulsório para
setores onde há
maior número de
atendimento ao
público

Opcional para
setores onde há
maior número de
atendimento ao
público

Trabalho remoto para servidor
Compulsório
em grupo de risco (incluindo-se
único responsável por criança em
idade escolar sem aulas)

Opcional

Não se aplica

Regime especial para estudante
Compulsório
do grupo de risco (incluindo-se
único responsável por criança em
idade escolar sem aulas)

Opcional

Não se aplica

Medidas de Higienização
Disponibilização de álcool 70%
ou álcool em gel 70% em todos
os setores

Compulsório

Compulsório

Compulsório

Limpeza diária em locais
utilizados com maior fluxo de
pessoas*

Compulsório

Compulsório

Compulsório

Limpeza diária de banheiros,
bebedouros, salas de aula*

Compulsório

Compulsório

Compulsório

Definição de escalas de limpeza
(incluindo corrimões, maçanetas,
bancadas, mesas, cadeiras,
equipamentos)*

Compulsório

Compulsório

Compulsório
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Formação de equipes de limpeza
em todos os setores

Compulsório

Compulsório
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Compulsório

Comportamento
Alimentação na cantina

Proibido

Permitido;
ocupação
de 30% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
2 (dois) metros
entre os clientes

Permitido;
ocupação de
70% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
1 (um) metro entre
os clientes

Alimentação fora de ambientes
adequados

Proibido

Proibido

Proibido

Reuniões, encontros, “festas” de
socialização presenciais

Proibido

Proibido

Proibido onde as
medidas de
distanciamento
não puderem ser
obedecidas

Reuniões

Por meio de TICs
sempre que
possível

Por meio de TICs
sempre que
possível

Por meio de TICs
sempre que
possível

Uso dos espaços e laboratórios

Permitido;
ocupação
de 30% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
2 (dois) metros
entre os clientes

Permitido;
ocupação
de 50% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
2 (dois) metros
entre os clientes

Permitido;
ocupação
de 70% do espaço
reservado,
respeitando o
distanciamento de
1 (um) metro entre
os clientes

Uso de ar-condicionado

Não recomendado, Não recomendado, Somente em casos
optar por abrir
optar por abrir
extremos, optar
portas e janelas
portas e janelas
por abrir as janelas

*A depender de cada caso: utilização de solução de hipoclorito de sódio a 0,1% = 100 ml de água
sanitária para 900 ml de água, álcool 70% ou álcool isopropílico.

12

Plano de Biossegurança

UPE Multicampi

ANEXO II
Indicação de EPIs, EPCs e material de higiene, limpeza e desinfecção de uso comum para as
Unidades da UPE Multicampi
Descrição dos Produtos
Álcool líquido 70% - álcool etílico hidratado 70° INPM
Álcool em gel 70% - gel antisséptico à base álcool etílico hidratado 70° INPM
Sabonete líquido neutro glicerinado
Água sanitária - hipoclorito de sódio com teor mínimo de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p
Detergente hospitalar neutro - concentrado, cristalino, líquido, incolor, sem fragrância, para
lavagem de materiais médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais e superfícies fixas
Pano de chão
Sacos para lixo 100L
Papel toalha interfolhado branco
Borrifador 500 mL - pulverizador manual para soluções líquidas
Dispenser - dispensador manual para sabonete líquido ou álcool em gel com reservatório
recarregável
Tapete sanitizante pediluvio - capacho de trama vinílica, 13mm, 60 x 40 cm
Bandeja plástica branca 9,8 x 40,7 x 60,8 cm
Termômetro digital de testa infravermelho portátil - 15 x 9,5 x 4,4 cm
Oxímetro portátil de dedo - medição precisa do SPO2 35% à 99% e batimento cardíaco 30 Bpm à
250 Bpm
Fita adesiva de demarcação de solo amarela - 48mm x 30m
Fita zebrada amarelo/preto para isolamento de área - 48mm x 30m, sem adesivo
Filme PVC - rolo bobina plástico de filme PVC 28cm X 300m
Máscara semifacial dobrável PFF2s sem válvula de exalação (10 unid.) com certificação da ANVISA
Máscara concha N95 sem válvula de exalação (10 unid.) com certificação da ANVISA
Protetor facial com visor transparente, tira de regulagem e apoio emborrachado - face shield em
polipropileno
Óculos de proteção em policarbonato com amplo campo de visão, visor incolor com filtro UV e
tratamento anti-embaçante, hastes tipo espátula com ajuste de comprimento
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Máscara cirúrgica tripla descartável (50 unid.) - com elástico e clipe nasal, eficiência de filtração
bacteriana (BFE) >95%, fabricada em não tecido 100% polipropileno
Touca cirúrgica descartável (100 unid.) - em TNT, tamanho único, com elástico, sanfonada,
gramatura 20 gr/m2
Avental descartável manga longa com punho elástico (10 unid.) - em não tecido 100%
polipropileno, tamanho único, abertura nas costas com tiras para amarração na cintura e
pescoço, eficiência de filtração bacteriana (BFE) >91%, gramatura 15g/m2
Luva de Procedimento Látex com Pó com 100 unid. (tam P)
Luva de Procedimento Látex com Pó com 100 unid. (tam M)
Luva de Procedimento Látex com Pó com 100 unid. (tam G)
Luva vinil silicone com 100 unid. (tam P)
Luva vinil silicone com 100 unid. (tam M)
Luva vinil silicone com 100 unid. (tam G)

14

Plano de Biossegurança

UPE Multicampi

ANEXO III
Unidades e setores da UPE Multicampi mapeados no Plano de Biossegurança
Setor

Grau de Risco¹

Reabertura provável²

Ações de distanciamento³

Lanchonete/Cantina

alto

A critério da UPE

No atendimento ao
público
(estudantes/professores),
recomenda-se o uso de
máscara, luvas e protetor
facial; marcação de fila (2
m); limites de ocupação;
distanciamento entre
mesas (2 m);

Xérox

alto

A critério da UPE

No atendimento ao
público
(estudantes/professores),
recomenda-se o uso de
máscara, luvas e protetor
facial; marcação de fila (2
m)

Teatro/Auditório

alto

A critério da UPE

marcação de fila (2 m);
limites de ocupação

Bibliotecas

moderado

A critério da UPE

atendimento em sistema
“drive thru” com
agendamento; marcação
de fila (2 m); limites de
ocupação; trabalho em
escala

Clínicas de Psicologia

alto

A critério da UPE

limites de ocupação;
trabalho em escala

Clínica de Odontologia

alto

A critério da UPE

limites de ocupação;
trabalho em escala; uso
obrigatório de EPIs
adequados ao nível de
biossegurança

Escritório modelo de
assistência judiciária

moderado

A critério da UPE

limites de ocupação;
trabalho em escala

baixo

A critério da UPE

Coleções didáticas e
científicas

limites de ocupação;
trabalho em escala
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Salas de professores

baixo

A critério da UPE

limites de ocupação;
trabalho em escala

Salas administrativas e
de reunião

baixo

A critério da UPE

limites de ocupação;
trabalho em escala

Salas de atendimento
aos estudantes

moderado

A critério da UPE

limites de ocupação;
agendamento de
atendimentos

Secretarias acadêmicas

moderado

A critério da UPE

limites de ocupação;
agendamento de
atendimentos; trabalho
em escala

Salas de Coordenações
de Curso

moderado

A critério da UPE

agendamento de
atendimentos

Salas de aula

alto

A critério da UPE

distanciamento entre
carteiras (2 m); limites de
ocupação

Laboratórios

alto

A critério da UPE

limites de ocupação;
trabalho em escala

Laboratórios de
Informática

alto

A critério da UPE

distanciamento entre
máquinas (2m); limites de
ocupação; trabalho em
escala

Centros de Convivência

alto

A critério da UPE

limites de ocupação

Brinquedoteca

alto

A critério da UPE

limites de ocupação

Salas de estudo

alto

A critério da UPE

distanciamento entre
mesas (2m); limites de
ocupação

Áreas de Convivência em
áreas externas

moderado

A critério da UPE

distanciamento entre
pessoas (2m); limites de
ocupação

Transporte

alto

A critério da UPE

limites de ocupação

Vigilância

alto

Atividade contínua

uso obrigatório de EPIs
adequados ao nível de
biossegurança
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Limpeza e conservação

alto

Atividade contínua

uso obrigatório de EPIs
adequados ao nível de
biossegurança

Apoio Administrativo

moderado

Atividade contínua

Proteção individual;
limites de ocupação

¹Considerando o fluxo e o contato entre pessoas
²Data provável de reabertura, que será planejada pela CIBio
³Orientações básicas de ações de distanciamento social, sendo que as demais ações, deverão ser
planejadas pela CIBio
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ANEXO IV

AUTODECLARAÇÃO DE SERVIDOR
GRUPO DE RISCO PARA O NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Eu, devidamente qualificado abaixo, na condição de servidor público estadual ou equivalente,
atesto para os devidos fins que faço parte de grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19),
conforme declarado a seguir.

Declaro veracidade das informações contidas neste documento. Estou ciente que a inveracidade
constitui prática de infração disciplinar, passível de punição na forma da lei.

_____________________ em _______ de ______________ de 2020.
Local

Dia

Mês

_____________________________________
Assinatura do Servidor Requerente

Nome do Servidor Requerente
Cargo/Função

CPF

Órgão

Lotação

E-mail

Celular

Tem 60 (sessenta) anos ou mais?
☐Sim ☐Não

Passou por transplante de medula óssea?
☐Sim ☐Não

Tem imunodeficiência ou possui doenças crônicas
preexistentes ou graves (asma, bronquite, diabetes,
hipertensão, câncer etc.)?
☐Sim ☐Não

Reside com pessoas nas situações listadas nos casos
anteriores?
☐Sim ☐Não

É gestante ou lactante?
☐Sim ☐Não

É responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas
com suspeita ou confirmação de diagnóstico de
infecção por COVID-19, desde que haja coabitação?
☐Sim ☐Não

É fumante?
☐Sim ☐Não
Enviar para o RH
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ANEXO V

AUTODECLARAÇÃO DE ESTUDANTE
GRUPO DE RISCO PARA O NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Eu, devidamente matriculado nesta instituição, atesto para os devidos fins que faço parte de grupo
de risco do novo coronavírus (COVID-19), conforme declarado a seguir.

Declaro veracidade das informações contidas neste documento. Estou ciente que a inveracidade
constitui prática de infração disciplinar, passível de punição na forma da lei.

_____________________ em _______ de ______________ de 2020.
Local

Dia

Mês

_____________________________________
Assinatura do Estudante

Nome do Estudante
Campus

CPF

Curso
E-mail

Celular

Tem 60 (sessenta) anos ou mais?
☐Sim ☐Não

Passou por transplante de medula óssea?
☐Sim ☐Não

Tem imunodeficiência ou possui doenças crônicas
preexistentes ou graves (asma, bronquite, diabetes,
hipertensão, câncer etc.)?
☐Sim ☐Não

Reside com pessoas nas situações listadas nos casos
anteriores?
☐Sim ☐Não

É gestante ou lactante?
☐Sim ☐Não

É responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas
com suspeita ou confirmação de diagnóstico de
infecção por COVID-19, desde que haja coabitação?
☐Sim ☐Não

É fumante?
☐Sim ☐Não
Enviar para a Escolaridade
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