PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA
Revisão: 31/03/2022

COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS – 76 – Anos
E-mail: secretaria@ccjmt.com.br
site: www.ccjmt.com.br

Telefone: 65-3363 6060
Rua Comandante Costa,
Nº 1424
Centro – Cuiabá – MT

2

SUMÁRIO
Sempre é tempo de aprender _______________________________________________
Palavra do Diretor ______________________________________________________
Organização __________________________________________________________
Finalidade ____________________________________________________________
Pensando no futuro _____________________________________________________
RESUMO DE medidas ____________________________________________________
ORIENTAÇÕES _______________________________________________________
Para toda a comunidade escolar __________________________________________
ORIENTAÇÕES _______________________________________________________
Para pais e/ou responsáveis ______________________________________________
Higienização e limpeza ____________________________________________________
Entendemos que a higienização e limpeza é um dos principais pilares no combate ao
coronavírus, por isso nossa equipe de higienização e limpeza foi treinada pelos
profissionais da Materclean, para implantação do protocolo estabelecido.
Novo produto _________________________________________________________
Novo material _________________________________________________________
Nova frequência de limpeza ______________________________________________
Dispensadores de álcool gel ______________________________________________
Da vigilância em saúde ___________________________________________________
O que fazer diante de um caso positivo para a covid-19 na comunidade ESCOLAR? ___
O que fazer no caso de um contato domiciliar assintomático com a covid-19? _________
Entendemos por contato domiciliar assintomático pessoas que moram na mesma casa
e um integrante testou positivo para a COVID-19 e outros estão assintomáticos, por
exemplo: O pai do aluno testou positivo para a COVID-19 e aluno está assintomático.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS __________________________________________

3

SEMPRE É TEMPO DE APRENDER
Palavra do Diretor
Nunca nos nossos 77 anos de história precisamos fechar as portas da escola. Passamos
por momentos difíceis, envolvidos pelo medo da morte, medo do isolamento, medo do
desconhecido e medo de faltar o pão de cada dia, mas Dom Bosco tem uma promessa
para nós “Eu vos prometo pão, trabalho e céu” . Essa verdade nos motivou a continuar
trabalhando e encontrar alternativas para que nossa missão de formar bons cristãos e
honestos cidadãos continuasse apesar dos problemas desse mundo.
Diante da pandemia pela COVID-19 fomos convidados a nos reinventar, buscar soluções
imediatas para o ensino a distância, nova forma de manter a comunicação com pais e
responsáveis, nova forma de administrar e gerir recursos.
Vencemos o retorno em 2021 e seguiremos 2022 atentos às mudanças no cenário
epidemiológico, tendo em vista o carácter dinâmico da pandemia pela COVID-19.
No atual cenário temos a variante Omicron, a recomendação dos organismos
internacionais e setores judiciário para o retorno de 100% presencial e redução da
quarentena , agora podendo variar entre 5 a 10 dias, conforme critério clínico-laboratorial.
Em resposta a estas mudanças realizamos revisão deste protocolo.
.

Organização
O processo de retomada exige mudanças na esfera educacional, administrativa,
estrutural tendo em vista a biossegurança. Sendo assim formamos uma comissão de
retomada das atividades escolares do Colégio Coração de Jesus, sendo seus
integrantes: direção, coordenação pedagógica, administração, higienização e limpeza e a
Materclean, empresa especializada em controle de infecção de ambientes, que tem como
responsável técnica a médica infectologista Dra. Talita Arruda (CRM – MT 6651).

Finalidade
Este protocolo tem a finalidade de oficializar as medidas de biossegurança
implementadas pelo colégio Coração de Jesus a fim de mitigar os riscos da transmissão
pelo novo coronavírus, durante o processo de retomada das atividades escolares.

4

´´ É preciso entender que são as pequenas atitudes
individuais feitas no anonimato da vida cotidiana, que quando
somadas ao todo, podem ter resultado impactante´´
Dra. Talita Arruda.

Pensando no futuro
Investimos na capacitação dos nossos colaboradores, em materiais, mudanças na
estrutura física e organizacional a fim de promover as adequações recomendadas pelas
normativas vigentes e acima de tudo garantir o bem estar e a manutenção da saúde do
nosso maior bem, a vida dos alunos e toda Comunidade Educativa do Colégio Coração
de Jesus.

“Coragem ! Vamos para frente com coração grande e generoso”!
(Sta. Mª Mazzarello).
2022 - Celebração do 150° Aniversário do Instituto das Irmãs Salesianas.
“Coragem ! Vamos para frente com coração grande e generoso”!
(Sta. Mª Mazzarello).
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RESUMO DE MEDIDAS
NOSSAS

MEDIDAS

CONSULTORIA
CONTROLE

DE

DA

FORAM

TO MADAS

MAT ERCLEAN,

INFEC ÇÃO

DE

CO M

EMPRESA

AMBI ENTES,

A

ASSESSORI A

ESPECIALIZADA
CUJA

E
EM

RESPONSÁVEL

TÉCNICA É A DRA. TALITA ARRUDA, MÉDICA I NFECTOLOGIST A.

MEDIDAS INDI VIDUAIS
•

Uso de máscara é facultativo;

•

Não compartilhar objetos pessoais;

•

Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool gel 70%.

•

Etiqueta respiratória: usar lenço de papel para cobrir a boca e nariz ao tossir e na falta
deste usar a face interna do braço ao nível do cotovelo

MEDIDAS COLETI VAS
•

Testagem

•

Vigilância em Saúde

•

Manter ambientes bem ventilados;

•

Nova rotina de higienização e limpeza;

•

Novo desinfetante para desinfecção das superfícies mais tocadas;

•

Garantir a adequada comunicação visual de prevenção contra o novo coronavírus;

•

Treinamento específico para equipe de higiene e limpeza visando a profissionalização;

•

Treinamento para todos os colaboradores sobre medidas preventivas e quando
suspeitar da COVID-19.
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ORIENTAÇÕES
Para toda a comunidade escolar
•

Uso de MÁSCARA passa a ser facultativo em todos os ambientes;

•

A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU LAVAGEM DAS MÃOS deverá ser feita

sempre que: entrar na escola, tocar em uma superfície, após tossir ou espirrar e
sempre que achar necessário.
•

Materiais educativos serão disponibilizados para incentivar a aderência e a

técnica correta da HIGIENE DAS MÃOS, ETIQUETA DA TOSSE E PRINCIPAIS
SINAIS E SINTOMAS;
•

As salas de aula serão usadas com janelas ou portas abertas a fim de

promover a VENTILAÇÃO do ambiente, permitindo assim que o ar-condicionado
fique ligado;
•

O Ares-condicionados terão rotina de limpeza semanal dos filtros e limpeza

mensal dos ductos,
•

Alunos, educadores e colaboradores

deverão trazer suas próprias

GARRAFAS DE ÁGUA;
•

BEBEDOUROS foram adaptados para se evitar o contato direto com a boca

a fim de permitir o enchimento de garrafas.
•

A CANTINA será aberta,

•

O RECREIO será em horário diferenciado, encurtado e lugar pré –

determinado; a fim de garantir o distanciamento, limpeza e higienização;
•

Todos deverão trazer de casa uma MÁSCARA RESERVA, para troca caso

apresente umidade ou sujidade, caso optem pela utilização;
•

Qualquer pessoa que frequente a comunidade escolar que apresentar

qualquer SINAL e SINTOMA como: coriza nasal, dor de garganta, espirros, febre,
tosse; mal estar geral, diarréia, perda do olfato e do paladar, ainda que sejam
sintomas leves não deverá comparecer ao colégio e comunicar seus respectivos
coordenadores, instituir isolamento e procurar assistência médica.
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ORIENTAÇÕES
Para pais e/ou responsáveis
•

Pais e responsáveis, são nosso grandes parceiros e contamos com sua

parceria para implementação do protocolo de biossegurança, para atender a todos
com o máximo de segurança,
•

Os pais assinarão um termo de responsabilidade no qual tomam ciência do

protocolo de biossegurança e se comprometem a somar força com a escola a fim
de: ajudar da promoção e na aplicação das medidas de biossegurança, a
comunicar a escola se o aluno, ele próprio e os contactantes domiciliares do aluno
tratar-se de caso suspeito e/ou confirmado da COVID-19;
•

A escola se compromete a comunicar os pais e/ou responsáveis, na

situação de: caso suspeito e/ou confirmado de COVID 19 na escola, assim como
após orientação será instituída quarentena para aquela sala;
•

Deverão diariamente PROMOVER MEDIDAS DE PREVENÇÃO contra o

novo coronavírus: distancimento social quando possível, higiene das mãos,
etiqueta respiratória e alto índice de suspeita da COVID-19;
•

Instruiur os filhos a trazer somente os objetos necessários para escola e

não compartilhá-los;
•

Não será permitida PERMANÊNCIA DO ALUNO

nas dependências do

colégio após o término das aulas, por isso pedimos que sejam pontuais na horário
da saída.

“Lembrai-vos de que a educação é questão de coração, do qual somente Deus pode
dar-vos as chaves.”
São João Bosco
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HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Entendemos que a higienização e limpeza é um dos principais pilares no
combate ao coronavírus, por isso nossa equipe de higienização e limpeza foi
treinada pelos profissionais da Materclean, para implantação do protocolo
estabelecido.

Novo produto
Adquirimos um desinfetante com laudo de eficácia comprovada para uso exclusivo nas
superfícies mais tocadas.

Novo material
Panos de limpeza descartáveis e microfibra, Criamos o agente constante de limpeza:
cores diferenciadas para áreas específicas, Profissional

da

limpeza

exclusivo

para

como banheiros e superfícies mais tocadas banheiro e outro para as áreas de circulação
foram implementadas, em substituição as com a finalidade exclusiva de higienizar as
flanelas reutilizáveis; garantindo ainda mais superfícies

mais

tocadas:

bancadas,

segurança e qualidade no processo de maçanetas, maçanetas, torneiras, corrimões,
higienização e limpeza

dispensadores.

Nova frequência de limpeza

Dispensadores de álcool gel

As salas serão limpas e higienizadas no

Dispensadores

mínimo 3 x ao dia

disponibilizados em locais estratégicos,como

de

álcool

gel

foram

entradas das salas e mesas dos professores,

“Criamos o agente
constante de limpeza."

para aumentar a aderência a higienização das
mãos
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DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
•

No contexto de pandemia é preciso ter um alto índice de suspeição e nos

colocarmos em vigilância diária e constante, seja com as medidas preventivas:
higiene das mãos, etiqueta respiratória, higienização e limpeza do ambiente; seja
com a presença de sinais e sintomas: Febre, coriza, dor de garganta, tosse, falta
de ar, dor de cabeça, diarreia, perda do olfato, perda do paladar, mialgia e fadiga;
•

Por isso qualquer pessoa pertencente à comunidade escolar assim como

seus contatos no domicílio que apresente qualquer dos sinais e sintomas da
COVID 19 devem procurar por atendimento médico;
•

Todos os colaboradores receberão treinamento realizado pela Materclean,

para reconhecer de forma precoce os sinais e sintomas da COVID-19, assim como
medidas de prevenção;
•

Os colaboradores foram orientados que na presença de qualquer dos

sintomas deverá comunicar a coordenação e instituir isolamento e procurar por
atendimento médico e só retornará as atividades mediante apresentação do
atestado médico;
•

Material educativo será afixado em locais estratégicos para estimular o

processo de vigilância e afastamento imediato.
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O QUE FAZER DIANTE DE UM CASO
POSITIVO

PARA

A

COVID-19

NA

COMUNIDADE ESCOLAR?
•

A escola deve ser comunicada imediatamente;

•

O caso deverá fazer isolamento domiciliar entre 5 a 10 dias, conforme

critério médico;
•

Um comunicado por E-mail será enviado para todos os alunos, da sala em

questão, assim como para os contatos identificados;
•

Serviço de higiene e limpeza será acionado para realizar a limpeza e

desinfecção dos locais por onde o caso passou nas últimas 24 horas;
•

Pais, alunos e colaboradores deverão se colocar em vigilância ao longo dos

próximos 14 dias para reforçar as medidas de biossegurança, assim como
comunicar a escola caso apareça algum caso suspeito e/ou confirmado da COVID19.
•

Os contatos deverão ser testados.

Quando uma sala deverá ficar em quarentena?
•

Quando a sala apresentar um caso mais de um caso positivo para o

COVID-19, em um período de até 10 dias entre os casos, sem registro de vínculo
epidemiológico na comunidade.
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O

QUE

FAZER

NO

CASO

DE

UM

CONTATO DOMICILIAR ASSINTOMÁTICO
COM A COVID-19?
Entendemos por contato domiciliar assintomático pessoas que moram
na mesma casa e um integrante testou positivo para a COVID-19 e
outros estão assintomáticos, por exemplo: O pai do aluno testou
positivo para a COVID-19 e aluno está assintomático.
•

Quando o isolamento domiciliar não for efetivo, ou seja: ocorre

compartilhamento de cômodos da casa ou algum tipo de contato, o contato
domiciliar assintomático deverá permanecer em isolamento domiciliar pelo mesmo
período que o caso positivo.
•

Se possível, realizar teste antes do retorno.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
•

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/documen

t/COVID-19-e-a-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dosriscos-de-saude-e-uma-analise-dos-custos-educacionais-eeconomicos..pdf
•

file:///C:/Users/Talita/Downloads/nota_tecnica_-_01_-_2022_-

_07-02-22_rev_gus_diagram_2022-02-10_1.pdf

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html

