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           A pandemia da Covid-19 trouxe consigo desafios para toda a sociedade, causou

impactos para as políticas públicas e muitas incertezas em relação aos

desdobramentos das políticas de saúde. Na educação, o efeito tempestivo da

suspensão das aulas fez com que professores e alunos tivessem que se ajustar

rapidamente às novas formas de ensinar e aprender. Nesse contexto, o uso das

tecnologias e as aulas remotas emergiram como alternativas para dar seguimento às

atividades escolares. Agora, tanto no Brasil quanto em diferentes países, há um

movimento de retomada das aulas presenciais, justificado pela importância da

educação escolar para o desenvolvimento intelectual, social e emocional das crianças,

dos jovens e das famílias. Nesse sentido, é necessário preparar a comunidade escolar

(alunos, professores, gestores, famílias e entorno escolar) para novas práticas a partir

das perspectivas científicas sobre os cuidados de prevenção, promoção e reabilitação

em saúde. (BRASIL, 2021).

 O retorno às aulas presenciais necessita da elaboração de estratégias que possibilitem

um retorno eficiente e para isso há necessidade da elaboração de um rígido protocolo

de segurança, que precisa ser amplamente discutido e disseminado por todos que

atuam no funcionamento da escola e as demais pessoas que compõem a comunidade

escolar, garantindo que as normas sejam cumpridas e passando aos pais e alunos a

segurança necessária.

 O momento de reabertura das escolas deve ser orientado por análises

epidemiológicas que indiquem redução contínua de novos casos de Covid-19 e redução

da transmissão comunitária da doença.
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       No Município de Registro, a construção deste protocolo se deu através da Portaria

nº 009/2021, que “Dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Gerenciamento do

Retorno às Aulas Presenciais, no cenário de pandemia da Covid-19, para a rede

municipal de ensino”, publicado no Diário Oficial do Município na data de 04 de

fevereiro de 2021. Esta portaria, além de constituir o Comitê com vários

representantes da Educação, Saúde e Gestão, definiu as atribuições, ao que cabe citar:

Art. 3º. O Comitê Municipal de Gerenciamento do Retorno às Aulas

Presenciais terá por atribuições: I – orientar e monitorar o processo de

retorno às aulas em todas as Unidades Educacionais para subsidiar a

tomada de decisão da gestão em relação às diferentes fases de retorno às

aulas presenciais. II – identificar cenários gerais de riscos de transmissão da

COVID-19 nas Unidades Educacionais das diferentes regiões da cidade. III -

estabelecer e monitorar um sistema que oriente, acompanhe, monitore e

avalie as dinâmicas e ações definidas e sua aplicação em cada Unidade

Educacional na retomada de atividades presenciais. IV – Acompanhar o

monitoramento de ocorrência de casos suspeitos e confirmados de COVID-

19 na comunidade escolar, orientando de imediato as condutas adequadas

para evitar surtos na instituição V - Monitorar e avaliar as ações/medidas

implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frentes aos

resultados esperados. VI – Acompanhar a implementação dos protocolos

sanitários. VII - Manter comunicação eficiente interna (órgãos centrais e

Unidades Educacionais) e externa (com pais e população em geral).

(REGISTRO, 2021).

       Neste contexto, seguiram-se intensas reuniões de estudos e importantes trocas,

com o intuito de planejar e encaminhar ações, consolidadas neste documento.

 ll - Histórico de construção 
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Parte 1
Orientações

Gerais

Secretaria Municipal de Educação



Atualizar a lista de todas as pessoas envolvidas na instituição de ensino, todos os

profissionais da educação e alunos, com os respectivos contatos;

Avaliar todo o ambiente de trabalho, prevendo a retomada presencial das aulas, o trabalho

administrativo e de serviços gerais (manutenção e limpeza);

Adequar o fluxo de ventilação nos espaços da escola, monitorar e orientar a manutenção

de portas e janelas abertas;

Verificar as condições de trabalho de todos os profissionais da educação e garantir o uso

de EPIs necessários para todas as pessoas que trabalham na Unidade; 

Adequar as condições de higiene em todos os espaços;

Definir formas de garantir a frequência adequada da limpeza dos ambientes, cuidando do

suprimento de água sanitária, álcool, materiais descartáveis, entre outros, e também de

equipe suficiente para o trabalho;

Organizar o processo de alimentação dos alunos, os espaços de atendimento para garantir

a distância mínima entre pessoas, as condições para revezamento de horários e a

distribuição de alimentos;

Orientar os alunos a manter o uso de máscaras até o horário de iniciar a refeição, quando

estiverem no refeitório ou local de alimentação;

Monitorar o cumprimento das medidas sociais e sanitárias;

Garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras, sendo recomendável o uso de máscaras

de tecido (artesanais) ou descartáveis; (devido à fragilidade do material, as máscaras

confeccionadas com TNT podem ser danificadas durante o processo de higienização, por

isso, recomenda-se a não reutilização - devem ser descartadas sempre que umedecidas ou

danificadas e/ou após no máximo 4 horas de uso), as máscaras confeccionadas em tecidos

(algodão ou mistos) podem ser reutilizadas, mas devem ser higienizadas diariamente e

separadas de outras roupas; 

   

     Em articulação com as Secretarias Municipais, recomenda-se aos Gestores, a

adoção dos seguintes procedimentos antes do retorno às atividades presenciais:

 Orientações Iniciais 
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As máscaras devem ser de uso individual, não podem ser compartilhadas, devem estar

bem ajustadas ao rosto, cobrindo totalmente a boca e o nariz do manipulador, sem deixar

espaços nas laterais;

Os cuidados com a colocação e retirada da máscara precisam ser respeitados. Ao vesti-la,

o manipulador deve segurar pelos elásticos e acomodar nela todo o queixo, a boca e o

nariz. Na retirada, o processo também se dá por meio das alças, sem tocar na frente da

máscara;

As máscaras usadas devem ser colocadas em recipientes ou sacos plásticos ou de papel de

forma a seguir com seu processo de higienização;

Manter distância de pelo menos 1m entre estudantes, professores e profissionais da

educação;

Manter dispensadores para álcool em gel 70%, em quantidade suficiente nas salas de aula

e demais ambientes da escola;

Aferir a temperatura no acesso à Unidade Escolar, utilizando preferencialmente

termômetro sem contato (infravermelho);

Evitar o uso de bebedouros coletivos, orientando os estudantes a levarem suas garrafas de

água e apenas utilizar os bebedouros como fontes para abastecê-las;

Manter a limpeza frequente de móveis, carteiras, mesas de refeitórios, bancadas,

computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são tocados por muitas

pessoas;

Estabelecer a limpeza regular do ambiente escolar, com maior frequência, especialmente

banheiros, maçanetas, carteiras, interruptores, portas, material de ensino, livros de uso

coletivo, entre outros;

Higienizar lavatórios, banheiros e vestiários antes da abertura, após o fechamento e

regularmente após o uso;

Fazer a remoção e descarte do lixo com segurança;

Procurar reduzir ao máximo a mistura de turmas ou grupos de idade para atividades

escolares;

Considerar modalidades alternativas de aulas, como o escalonamento do início e fim das

aulas com o objetivo de reduzir o contato entre estudantes de diferentes turmas, no caso

de escolas com espaço limitado;

Escalonar os horários de intervalo, de forma que as turmas usem pátios, banheiros e

dependências gerais em momentos diferenciados;
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Procurar aumentar o número de salas de aulas por conta da lotação, quando possível ou

adequar o número de alunos atendidos ao espaço físico disponível;

Prestar especial atenção ao momento de chegada e saída dos estudantes na escola,

identificando claramente os locais de entrada e saída, marcando o chão, se necessário,

para assegurar o distanciamento, indicando também a direção que deve ser tomada pelos

estudantes dentro da escola;

Restringir ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar nas

instituições, evitando a realização de atividades em grupo;

Assegurar o controle de aglomeração durante os períodos de entrega e coleta das crianças

na escola ou na creche;

Estabelecer restrições à entrada desnecessária de pais ou responsáveis nas instalações da

escola;

Estabelecer cronograma de higienização das mãos, na chegada à escola e durante a rotina

diária, no horário do lanche, retorno para a sala de aula e antes da volta para casa;

Criar e manter lista atualizada de fornecimento de equipamentos de proteção individual

(EPIs) para funcionários e alunos. Estas listas deverão estar arquivadas no prontuário do

funcionário e do aluno;

Exibir o número máximo de pessoas em cada ambiente coletivo; em observância aos

Decretos Municipais vigentes;

Evitar o uso de ventilador e ar condicionado (quando houver); caso o ar condicionado seja

a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos sempre limpos.

Antes do retorno às aulas, recomenda-se que estejam contemplados os seguintes itens:

Entrega de insumos às unidades em quantidade como: álcool em gel, detergente ou sabão

líquido para lavar as mãos, máscaras para funcionários e alunos e termômetros

infravermelhos nas unidades escolares para medição de temperatura antes da entrada na

escola, (temperatura maior que 37°C será dispensado). Se possível, pias instaladas em

lugares específicos e jalecos para os profissionais que atuam diretamente com os alunos

na creche.

Condições Gerais de
Funcionamento
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Atualização das Secretarias de Saúde e Vigilância sobre planos de retorno e boas práticas

de biossegurança;

Divulgação do plano de retorno e dos protocolos de Segurança para todos os

trabalhadores e estudantes através das redes sociais disponíveis;

Utilizar o treinamento e orientação aos servidores, disponibilizados pela Secretaria de

Educação (considerar os já realizados a partir de 2020), quanto aos protocolos e

procedimentos para higienização e desinfecção de todas as áreas do espaço escolar;

Seguir a orientação da equipe gestora sobre os procedimentos a serem adotados para

casos suspeitos de Covid-19 no ambiente escolar, de acordo com o Anexo III deste

Protocolo;

Destinação de área de isolamento (espaço reservado para permanência do caso suspeito

até a realização dos procedimentos de contato com a família com a saúde/vigilância e

Secretaria de Educação). 

Enfatizar a adoção de boas práticas de higiene das mãos;

Divulgação de guias físicos (elaboração de cartazes informativos sobre como lavar

corretamente às mãos, sobre onde é proibido sentar, não tocar em maçanetas e

corrimãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, proibido entrada de visitantes na

unidade, quantidade de pessoas alocadas nos ambientes, imagens sobre transmissão do

vírus...);

Orientar quais ambientes podem ser utilizados por alunos/professores na execução das

atividades educacionais durante o período no espaço escolar;

Orientar que se evitem contatos físicos, como abraços e apertos de mão;

Orientar que cada funcionário esteja no seu local de trabalho, evitando assim maiores

contatos físicos;

Organizar os espaços com marcadores (chão, paredes, bancos) para manter o

distanciamento. Fazer a demarcação com sentido único de fluxo;

Priorizar atendimento não presencial com pais e/ou responsáveis;

Revisar o Procedimento Operacional Padrão – POP, documento obrigatório para todas as

unidades escolares e retomar o treinamento e uso do mesmo;

Orientações à Unidade Escolar
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Recolher o lixo das salas 2 vezes ao dia, ou mais, se necessário;

Abastecer os dispensers de álcool-gel, papel-toalha e sabonete líquido, sempre que

necessário;

Fazer a higienização e abastecer com o produto adequado os tapetes sanitizantes; 

Abastecer e fazer a limpeza dos totens de álcool-gel, quando houver;

A sala de leitura pode funcionar desde que sejam tomados alguns cuidados extras em

relação ao uso de materiais, respeitando-se sempre o distanciamento mínimo de 1m entre

as pessoas e o uso de máscaras;

Separar uma estante para receber o material (livro) devolvido pelo usuário acomodando-o

adequadamente;

Usar luvas descartáveis para recebimento do material;

Reservar o material devolvido por pelo menos 5 dias, antes de retorná-lo para o acervo ou

de liberá-lo para novo empréstimo;

Usar EPI e higienizar o material após esse período, liberando-o, assim, para novo

empréstimo;

Manter distanciamento de, no mínimo, 1 metro entre as mini camas empilháveis;

As banheiras deverão ser lavadas imediatamente após o uso com água e sabão;

A troca de roupa das crianças será realizada sempre que necessário;

Os colchonetes deverão ser higienizados a cada turno;

Os brinquedos deverão ser individualizados. Após o uso, deverão ser higienizados. Se não

puderem ser higienizados, deverão estar guardados fora do alcance das crianças para

ficarem em quarentena por 5 dias;

Se algum material tiver que ser transferido de uma criança para outra, faça uma limpeza

com desinfecção (usando um pano com álcool, por exemplo).

O retorno na Rede Municipal de Registro acontecerá de maneira gradual e escalonada,

devendo seguir os Decretos e Portarias normatizadoras; para tanto, recomenda-se um

retorno que zele pelas condições de biossegurança adotados pelo Município.

Conforme orientação da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde o percentual de

alunos atendidos presencialmente poderá ser alterado para mais ou para menos, após

estudo de caso a caso. 

Planejamento de Retorno
Gradual das Aulas
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Deverá ser realizada uma pesquisa inicial pela Secretaria Municipal de Educação sobre

interesse de retorno presencial, incluindo também questões sobre condições de saúde dos

estudantes ou da família com apresentação de laudo para planejamento de intervenções

contextualizadas.

Deverá ser realizada aferição de temperatura antes do ingresso do aluno na Unidade

Escolar, tomando como referência que a temperatura não poderá ser superior a 37ºC;

Nos intervalos e após a saída da última turma, os funcionários devem fazer a higienização

e desinfecção dos ambientes;

Unidades que possuem mais de um portão de entrada devem utilizá-los;

Assegurar que todos os funcionários e crianças a partir de 02 anos utilizem máscaras

durante todo o período em que permanecerem na unidade escolar;

O uso de pátios, quadras poliesportivas, parquinhos, deverão ser utilizados com

revezamento de turmas, garantindo a higienização entre os intervalos. A prioridade serão

atividades individuais que permitam o distanciamento físico;

Os brinquedos deverão ser disponibilizados de forma individualizada e após o uso deverão

ser higienizados conforme descrito no anexo lV deste protocolo;

Os alunos não devem levar brinquedo de casa para as unidades educacionais;

Privilegiar a ventilação natural abrindo portas e janelas o máximo de tempo possível,

evitando-se o uso de ventiladores e ares-condicionados; 

Informar aos pais que deverão enviar diariamente garrafas ou canecas plásticas de água,

para uso individual;

Informar aos pais que deverão fazer a higienização ou trocar diariamente o

uniforme/roupa que a criança irá utilizar na escola;

Informar aos pais que os alunos deverão sempre ter máscaras extras em sua bolsa para

eventuais trocas que se fizerem necessárias;

Informar aos pais e responsáveis dos alunos usuários do transporte escolar que os

mesmos deverão acompanhar o momento de embarque até a aferição de temperatura

dos menores; devido a dispensa caso o aluno apresente temperatura superior a 37°C;

Organização e escalonamento do horário de entrada e saída das turmas: o responsável

deverá entregar e retirar a criança ao funcionário no portão, formando fila na calçada

mantendo o devido distanciamento para que não haja circulação de pessoas em

corredores dentro da Unidade, seguindo os horários e escalonamento normatizado por

portaria específica.

A) Educação Infantil e Ensino Fundamental
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Avaliar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura e recursos para o atendimento às

medidas de higiene e segurança sanitária;

Envolver as famílias na preparação de retorno e especialmente fornecer-lhes informações

qualificadas sobre como se dará esse processo;

Incluir os profissionais de apoio ao estudante com deficiência no acesso aos EPIs e planejar

capacitação que contemple as especificidades dos cuidados com esses estudantes;

Destacar profissional capacitado para auxiliar crianças e jovens com deficiência que

apresentam dificuldades ou impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfecção

adequada das mãos;

Providenciar máscaras transparentes para os alunos com necessidade de visualização

labial, a fim de garantir a efetiva comunicação por linguagem de sinais;

Prover apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de higiene pessoal

e de desinfecção de seus equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, próteses,

regletes, punção, bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, implantes, próteses auditivas e

corporais, entre outros;

Orientar os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam essas

rodas, a lavar as mãos com bastante frequência, além de poderem optar por usar luvas

descartáveis e ter sempre álcool em gel à disposição;

Garantir a acessibilidade do transporte escolar ao estudante com deficiência, tomando-se

as medidas de segurança e distanciamento já mencionadas.

B) Alunos com Deficiência
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Parte 2
Protocolos
específicos

Secretaria Municipal de Educação



Transporte
Escolar

Anexo 1

Secretaria Municipal de Educação



É obrigatório o uso de máscara de proteção facial durante todo o trajeto, para todos os

usuários;

Só será permitida a entrada no veículo, o estudante que estiver fazendo uso de máscara; 

A ocupação dos assentos deverá ser limitada, com intervalo de um assento para liberação

do uso;

Na entrada do veículo, o monitor deverá indicar qual assento o estudante deverá ocupar;

Permanecer no mesmo assento durante o trajeto, não trocar de lugar; 

Medir a temperatura de cada estudante, com termômetro digital físico antes de entrar no

veículo. Se houver algum sintoma ou temperatura superior a 37°C, o estudante não deverá

utilizar o transporte escolar - retornando com seus responsáveis para casa;

Evitar aglomeração dos estudantes no momento de entrada no veículo, para garantir o

distanciamento social;

Em cada viagem a ocupação máxima do veículo deverá ser de 50% de sua capacidade total

(indicada na OS);

Os veículos devem portar álcool em gel 70% e garantir o uso pelos estudantes,

principalmente, no início e no fim da viagem, devendo o frasco ficar sob os cuidados do

monitor. Em hipótese alguma permitir manuseio do frasco pelos alunos. É proibida a

utilização de álcool líquido no interior dos veículos;

Evitar tocar nas pessoas e objetos sempre que possível e manter a distância segura de 1

metro; 

Transporte Escolar

      A Secretaria Municipal de Educação de Registro, junto aos responsáveis pelo fornecimento

do serviço de Transporte Escolar no Município, deverão promover ações de prevenção e

controle da disseminação da COVID-19 para todos os seus clientes, trabalhadores próprios

e/ou terceirizados. 

    As recomendações a seguir divulgadas trazem os principais cuidados que devem ser

adotados para manter a segurança de todos os usuários: 

A) ORIENTAÇÕES GERAIS: 
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Não consumir alimentos ou compartilhamento de objetos dentro do transporte escolar; 

Evitar deixar bolsas e mochilas em contato com o chão, bancos ou outras superfícies; 

Adotar medidas de higiene, como por exemplo, cobrir a boca com os cotovelos ao espirrar

ou tossir e, após higienizar as mãos com álcool em gel 70%; 

Para estudantes cadeirantes se faz necessária a higienização das rodas da cadeira e

demais áreas de contato do monitor com a cadeira de rodas;

Manter registros atualizados das viagens realizadas diariamente, com relação nominal dos

estudantes, a fim de subsidiar potenciais controles de infecção e medidas de quarentena;

Durante a viagem de ida à escola, caso seja observado algum sintoma (como tosse,

espirro, falta de ar, dor de garganta, fadiga, febre), os responsáveis pelo transporte devem

comunicar a Unidade Escolar imediatamente na chegada, caso aconteça no retorno à

residência, os responsáveis deverão comunicar à família;

Caso os estudantes tirem a máscara, tentem se alimentar ou mantenham contato físico, o

monitor deverá comunicar a direção da escola, que deverá contatar a família para

orientação e conscientização da importância do cumprimento das regras.

É necessária a desinfecção antes da primeira viagem e entre uma viagem e outra de todos

os veículos;

É obrigatória a higienização frequente das áreas de alto toque, como: superfícies, assentos,

corrimão (barras chamadas de pega mão), maçanetas internas e externas, botões e cintos

de segurança e encostos de cabeças; e, nos contatos das mãos dos condutores, como:

manoplas, volante, câmbio, painel, maçanetas internas e externas, partes plásticas e

chaves; 

Sempre que possível, manter abertas as janelas dos veículos a fim de garantir uma boa

ventilação, considerando abertura permitida de 10 cm, mesmo para os veículos equipados

com sistema de ar-condicionado; 

Se o uso do ar-condicionado for imprescindível, ativar o sistema que promove troca de ar

com o ambiente externo. É proibido o modo recirculação de ar. É obrigatória a limpeza do

sistema de filtragem semanalmente e as manutenções e higienização de todo o sistema de

ar periodicamente; 

As luvas devem ser removidas após a desinfecção. Lavar as mãos com água e sabonete

líquido ou utilizar álcool gel 70% imediatamente após remover as luvas; 

 

B) ORIENTAÇÃO PARA CUIDADOS, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO VEÍCULO DE

TRANSPORTE ESCOLAR:
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A limpeza do veículo (lavagem semanal do veículo e quando houver transporte de algum

passageiro que se tornou suspeito de COVID-19) deve ser realizada utilizando

equipamentos de proteção individual (avental, luva, bota impermeável, máscara de

proteção e óculos de segurança). Nos procedimentos de limpeza recomenda-se não

utilizar ar comprimido ou água sob pressão, ou qualquer outro método que possa gerar

respingos ou aerossóis; 

Equipar o veículo com cestos e sacos de lixo doméstico, esvaziar e lavá-los todos os dias,

após cada viagem.

Os pais e responsáveis dos alunos usuários do transporte escolar deverão acompanhar o

momento de embarque até a aferição de temperatura dos menores; devido a dispensa

caso o aluno apresente temperatura superior a 37°C;

Diariamente, observar potenciais sinais e sintomas de infecção. Na presença deles, a

recomendação é não fazer o uso do transporte escolar, não ir para a instituição de ensino

e avaliar a necessidade de procurar atendimento em um serviço de saúde; 

Comunicação imediata aos responsáveis do transporte escolar em caso suspeito de

COVID-19 e proibição de utilização do serviço até diagnóstico negativo; 

No caso de confirmação de COVID-19, comunicar imediatamente os responsáveis pelo

transporte escolar que, por sua vez, comunicarão à escola e essa deverá comunicar

imediatamente a Vigilância Epidemiológica pelos telefones (13) 3822-1411 e (13) 3821-

3303, a Unidade de Saúde de referência e, orientar o responsável a encaminhar o caso

suspeito à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município.

Caso a família perceba o descumprimento das orientações por parte do condutor/monitor

(sem máscara, não proceder a medição da temperatura dos estudantes, veículo sem álcool

em gel ou ausência do monitor) – comunicar a direção da escola. A escola deverá registrar

a ocorrência e proceder com o devido encaminhamento à Secretaria Municipal de

Educação para providências.

C) ORIENTAÇÕES AOS PAIS E RESPONSÁVEIS:

      É imprescindível que todos os envolvidos compreendam a necessidade de

colaboração e do cumprimento das regras e orientações, para que o transporte possa

ser realizado com segurança, preservando a saúde de todos.                        

      É possível que seja revista a lotação/quantidade de pessoas/estudantes por veículo

(van/ônibus escolar), sendo provável que sejam readequadas as distâncias mínimas

entre clientes/passageiros de acordo com novas orientações adotadas pelo Governo do

Estado de São Paulo.
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Anexo 2
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 Com o retorno gradual das atividades escolares presenciais, a alimentação escolar deverá

ser promovida com todos os cuidados sanitários necessários, visando minimizar o risco de

transmissão do novo coronavírus para a comunidade escolar.

 É importante ressaltar que não há evidências epidemiológicas do risco da transmissão da

COVID-19 por alimentos. Entretanto, o contato com superfícies e utensílios contaminados

pode ser um aspecto importante na transmissão do novo coronavírus.

 O FNDE orienta que as boas práticas de manipulação dos alimentos no ambiente escolar

devam seguir as recomendações que já constam na legislação vigente. Especialmente

nesse período, serão adotadas medidas sanitárias adicionais baseadas na resolução nº

216/2004 (ANVISA) e normas técnicas e protocolos nacionais e internacionais.

Quando possível, isolar uma pia exclusiva para a higienização das mãos dentro da área de

manipulação de alimentos e nos refeitórios e fornecer os produtos e condições de correta

higienização (álcool em gel 70%, detergente ou sabão líquido para lavar as mãos, papel

toalha descartável e não reciclado, coletor de resíduo (lixeira) dotado de tampa e acionado

sem contato manual).

Afixar cartazes indicando o procedimento correto de higienização das mãos, correto uso

de máscaras e medidas de prevenção da COVID nas cozinhas e nas instalações sanitárias.

Verificação da quantidade de utensílios para atender à alimentação nos turnos de

distribuição, de forma a garantir que a higienização seja realizada adequadamente. 

As instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem ser frequentemente higienizados

antes e após o início das atividades. Os produtos químicos utilizados na higienização

devem ser obrigatoriamente registrados ou notificados na Anvisa e ·conter as instruções

no rótulo, forma de utilização e categoria de uso e estar dentro do prazo de validade.

Recomenda-se que o álcool utilizado para desinfecção de mãos seja específico para esse

fim, por possuir componentes hidratantes. Ele é diferente do álcool utilizado para

higienização de ambientes e superfícies.

Quando utilizar água sanitária para a higienização de utensílios, equipamentos e

superfícies em contato com alimentos e para a higienização de alimentos, deve-se estar

atento para a indicação de uso da água sanitária em alimentos, identificado no rótulo.

Alimentação Escolar

A) ORIENTAÇÕES GERAIS DE AÇÕES ANTES DA RETOMADA DAS AULAS:

B) HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
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Utilizar hipoclorito de sódio a 0,1% ou solução clorada 1000 ppm (2 1/2 colheres de sopa

de água sanitária para um 1 litro de água) ou álcool líquido a 70% com borrifador

diretamente nas superfícies, equipamentos ou utensílios ou com pano multiuso, limpo e

seco. 

Atente-se que esta solução deve ser usada imediatamente, pois a diluição é instável e

degradada pela luz. Caso ainda reste parte da solução preparada, esta deve ser

armazenada em frasco opaco.

Usar luvas e máscaras durante o manuseio destes produtos. 

Realizar a desinfecção das mesas e cadeiras após cada troca de aluno;

Os objetos frequentemente tocados, por exemplo, interruptores de luz, maçanetas,

corrimãos, mesas de escritório, telefones e teclados podem ser desinfetados com álcool a

70% ou saneantes de uso doméstico;

É orientado que os ambientes estejam sempre bem ventilados e arejados.

Aumentar a frequência de higienização de bancadas e superfícies em intervalos de duas 

 horas ou menos, se necessário;

A limpeza deve ser realizada com água e detergente neutro, e a desinfecção usando a

solução clorada a 200 - 250 ppm ( 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água)

ou álcool a 70% ou ação do calor.

Permitir a ventilação natural, respeitando os cuidados previstos na legislação sanitária

vigente no que diz respeito às barreiras físicas que impeçam o acesso de insetos e outros

animais como roedores, pombos e gatos, tais como: telas milimétricas, borracha de

vedação e ralo com sistema de fechamento (quando houver).

B. 1) HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES SEM CONTATO COM

ALIMENTOS:

B. 2) HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES COM CONTATO COM

ALIMENTOS:
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Verificar se a higienização do reservatório ocorreu no período menor que 6 meses, e se

não houve nenhum acidente que possa ter contaminado o reservatório após a limpeza. 

Deve-se orientar tanto a higienização dos bebedouros quanto a higienização frequente de

copos ou garrafas individuais que serão utilizados para o consumo da água.

A coleta de resíduos, dentro do espaço escolar, requer alguns cuidados para diminuir a

transmissão da COVID-19: 

A lixeira deve ter tampa e acionamento por pedal para evitar o toque com as mãos;

A lixeira deve ser higienizada diariamente;

A retirada dos resíduos deve ser realizada na ausência dos alunos, no mínimo duas vezes

ao dia ou a cada troca de turno e ao final do período;

Após a retirada dos ambientes, colocar os resíduos em sacos resistentes, bem fechados,

respeitando sua capacidade e em local específico para tal armazenamento,

higienizado diariamente;

Preferencialmente, o funcionário responsável pela coleta e manuseio deve usar luvas de

borracha de cano longo e avental plástico (exclusivos para manuseio de resíduo),

máscaras, uso de escudo facial ou óculos de proteção.

 Os manipuladores de alimentos devem redobrar os cuidados com a sua higiene pessoal,

com a higiene do local de trabalho e com a higiene dos alimentos;

C) ABASTECIMENTO DE ÁGUA

 

D) BEBEDOUROS E SIMILARES

E) MANEJO DOS RESÍDUOS

F) MANIPULADORES

    Os manipuladores de alimentos devem ser orientados no contexto das Boas Práticas de

Manipulação de Alimentos e da pandemia da COVID-19, quanto aos cuidados em relação à

higienização de utensílios, equipamentos, superfícies, mamadeiras, copos de transição, latas e

recipientes de leite, higienização de uniformes, sapatos, máscaras e também sobre o

recebimento, armazenamento, pré preparo, preparo, distribuição dos alimentos para

reduzirmos a probabilidade de transmissão do Coronavírus, conforme as legislações vigentes,

e as instruções de trabalho com esses procedimentos encontram-se em anexo. 
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Não falar sem necessidade, não cantar, assobiar e não comer enquanto estiver

preparando as refeições. Deve-se fazer o aumento e/ou divisão dos turnos de trabalho dos

funcionários, quando for necessário e aplicável.

Manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte ou base;

Manter os cabelos totalmente protegidos por toucas ou redes;

Não usar colar, amuleto, pulseira, relógio, fita, brincos, anel, aliança, piercing e qualquer

outro adorno que possa representar perigo de contaminação dos alimentos, de

transmissão do coronavírus ou de acidentes de trabalho;

Usar uniformes limpos, bem conservados, completos, apropriados para a sua atividade,

sem bolsos acima da cintura e levados para escola protegidos em saco plástico ou outra

proteção adequada;

Utilizar calçados totalmente fechados e antiderrapantes;

Aparelhos celulares não devem ser usados nas áreas onde há manipulação de alimentos.

Como forma de reduzir a disseminação da COVID-19, recomenda-se

que todos os trabalhadores da unidade escolar realizem a limpeza e desinfecção dos

celulares com panos ou papéis descartáveis embebidos levemente em álcool 70%;

Usar os uniformes somente nas dependências da escola durante a jornada de trabalho;

Trocar diariamente o uniforme completo (calça, camisa, touca/rede e avental);

Guardar os uniformes sujos em local específico, em embalagem fechada e não colocar os

sapatos em contato com os uniformes;

Nos casos emergenciais ou de contaminação acidental do uniforme, substituir

prontamente e, se necessário, realizar a higienização corporal;

No caso de espirrar ou tossir, trocar a máscara; 

Manter a frequência da higienização das mãos em intervalos de no máximo 1 hora 

Não mascar goma, palito, fósforo ou similares, chupar balas, comer;

Não experimentar alimentos diretamente das mãos;

Não provar alimentos em talheres ou outros utensílios e devolvê-los ao recipiente

contendo os alimentos, sem prévia higienização;

Não enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta;

Tocar nos olhos, nariz, boca e máscara;

Não compartilhar itens pessoais de trabalho, por exemplo: copos, talheres, uniformes,

equipamentos de proteção, máscaras, canetas, lápis e celular;
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Aqueles que apresentarem sintomas gastrointestinais ou respiratórios não devem

manipular alimentos, sejam esses sintomas relacionados à COVID-19 ou não.

O trabalhador infectado ou com suspeita de COVID-19 (febre, tosse, dor de garganta,

cefaleia, dificuldade para respirar, entre outros) deverá comunicar à direção ou aos seus

superiores, e orienta-se seu afastamento do trabalho e permanecer em isolamento de

acordo com as orientações vigentes.

Não há qualquer recomendação que indique o uso de luvas em unidades de alimentação e

nutrição escolares como uma estratégia efetiva para reduzir a transmissão ou

contaminação por COVID-19.  O uso de luvas pode ser realizado, desde que seja feito de

forma consciente e vinculada à prática de higienização das mãos.

Via de regra, as autoridades sanitárias recomendam o uso das luvas em atividades muito

específicas, principalmente, com o objetivo de evitar o contato direto das mãos com

alimentos prontos para o consumo, em substituição aos utensílios, como pegadores e

também em caso de pequenas lesões para proteção de curativos.

Quanto ao uso de máscaras, é uma medida muito relevante para reduzir a transmissão do

coronavírus (SARS-Cov-2), por isso seu uso é obrigatório enquanto durarem as medidas de

enfrentamento da COVID-19. Cabe destacar que o uso incorreto da máscara pode

aumentar o risco da COVID-19 e de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA).

Os manipuladores de alimentos devem utilizar máscara de proteção respiratória de uso

não profissional durante toda a jornada de trabalho e deve-se realizar a troca na

frequência necessária;

No momento do recebimento devem ser observadas as condições de conservação,

limpeza dos veículos de transporte, higiene e a uniformização dos entregadores;

Se possível, o entregador não deverá entrar na cozinha; A cozinha é habitualmente um

local de acesso restrito, e essa regra deverá ser ainda mais rígida neste período. Caso seja

necessário quebrar essa regra, orientar sobre a paramentação e corretos hábitos de

higiene e distanciamento social aos que forem entrar.

G) SAÚDE E HIGIENE DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS

H) USO DE LUVAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

I) RECEBIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS
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Não compartilhar itens pessoais de trabalho como canetas e lápis;

Manter a distância de 1 metro dos entregadores, que devem utilizar máscaras;

Estimular o uso de álcool gel a 70% e disponibilizá-lo aos entregadores;

As matérias-primas, ingredientes e embalagens não devem ser dispostos diretamente

sobre o piso;

Evitar colocar as matérias-primas, ingredientes e embalagens na bancada de preparo ou,

caso utilizar a bancada, fazer posteriormente a sua higienização

Verificar a integridade das embalagens, matérias- primas e ingredientes;

Retirar as embalagens secundárias e terciárias dos insumos e realizar o descarte adequado

antes de armazená-los.

Caso não tenha a possibilidade de realizar a higienização das embalagens das matérias-

primas e dos ingredientes com água e detergente neutro, ou álcool a 70%, deve-se prever

a “quarentena”, respeitando os seguintes tempos conforme quadro abaixo.
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Utilizar alguma sala de aula desativada ou em desuso para armazenar os alimentos que

ficarem sob quarentena;

Não aproveitar as caixas do fornecedor;

Colocar a data do recebimento para identificar o tempo correto da quarentena das

matérias-primas, ingredientes e embalagens;

Reforçar a higienização das prateleiras, geladeiras e mobiliários onde serão armazenados

os alimentos 

Deixar o espaço da despensa para matérias-primas e ingredientes de uso imediato.
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Os alimentos devem ser bem cozidos e mantidos em temperatura adequada até o

momento de servir (60ºC por, no máximo, 6 horas);

Os alimentos que serão consumidos crus, como saladas e frutas, devem ser higienizados

conforme orientado nos protocolos de Boas Práticas.

Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o

perigo de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre

alimentos crus, semipreparados e prontos para o consumo.

Disponibilizar lavatório de mãos com água corrente, sabonete líquido neutro, papel toalha

descartável e álcool gel 70% para que alunos e funcionários higienizem as mãos antes das

refeições;

Caso os refeitórios das escolas não disponham de lavatório de mãos para os estudantes,

disponibilizá-lo emergencialmente. Até a sua instalação, deve ser disponibilizado álcool em

gel a 70%;

Preferencialmente estabelecer um funcionário específico para servir os alunos 

Verificar a possibilidade de entregar os pratos na mesa aos alunos;

Organizar a dinâmica na cozinha para agilizar a entrega dos pratos aos alunos;

Orientar os alunos para que mantenham o uso de máscaras até o horário de iniciar a

refeição e retirarem a máscara com cuidado ao se alimentarem, tocando apenas nos

elásticos, e colocarem em um saco plástico ou recipiente pessoal destinado

exclusivamente a isso. Evitar colocar a máscara diretamente sobre a mesa.;

Substituir e higienizar os talheres de serviço a cada 1 hora;

Para os hortifrutis, duas alternativas são viáveis:

1. Higienizar os hortifrutis no ato do recebimento e armazenar em recipientes higienizados e

com tampa ou sacos plásticos não recicláveis e limpos. Os hortifrutis que passarão pelo

tratamento térmico ou cocção devem ser higienizados e armazenados em recipientes limpos,

como caixas plásticas vazadas; OU

2. Armazenar os hortifrutis em sacos não reciclados e limpos, no ato do recebimento para

posterior higienização.

J) PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS

K) DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO
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Talheres (garfos, colheres e facas) para os alunos: mantê-los protegidos ou oferecer os

talheres já apoiados sobre os alimentos nos pratos ou cumbucas; ou colocar os talheres

diretamente nas mãos dos alunos (não deixá-los disponíveis para os alunos pegarem);

Organizar os alunos em turnos, flexibilizar horários de refeições de forma a manter o

distanciamento no refeitório e higienizar superfícies como mesas e cadeiras a cada turno

de uso do refeitório, com álcool a 70%;

Alterar a disposição de mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo

preconizado e reduzir o número de pessoas por mesa, com espaço de uma cadeira vazia

para cada cadeira ocupada, colocando orientações visíveis e marcações;

Salas de aula podem ser espaços para refeições, assim como áreas externas que permitam

a realização de refeições, desde que adotada a higienização de mesas

e cadeiras a cada turno, com o uso de álcool a 70%;

No transporte dos alimentos e utensílios até a sala ou área externa, é necessário garantir

que as refeições estejam devidamente protegidas;

Fazer marcações no chão para indicar o distanciamento seguro entre os alunos no

momento da fila para o porcionamento das refeições;

Organizar o fluxo do refeitório para que comida pronta não cruze com os pratos usados e

a retirada do lixo;

Retirar o lixo da cozinha logo após o término da distribuição e consumo;

Manter orientação visual, com abordagem adequada à educação infantil, a respeito dos

cuidados com higienização das mãos e etiqueta respiratória no refeitório.

L) FESTAS, COMEMORAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES COLETIVAS

Sabe-se que a alimentação é um processo social e que compartilhar a comida faz parte da

nossa cultura, assim como as comemorações propriamente ditas. Mas, especialmente nesse

momento, precisamos compreender e observar as recomendações quanto ao distanciamento,

distribuição e consumo de alimentos e evitar aglomerar pessoas e partilhar alimentos.
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Higienizar as mãos 

Verificar se o equipamento está desligado da corrente elétrica antes de iniciar a

higienização;

Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha;

Esfregar com esponja, água e detergente neutro;

Enxaguar ou retirar o detergente neutro com pano úmido;

Passar um pano limpo para secar;

Aplicar hipoclorito de sódio a 0,1% ou solução clorada 1000 ppm (2 1/2 colheres de sopa

de água sanitária diluídas em um 1 litro de água) ou álcool líquido a 70% com borrifador

diretamente nas superfícies, equipamentos ou utensílios ou com pano multiuso, limpo e

seco. Esta etapa deve ser realizada com os utensílios, equipamentos e superfícies já secos.

Caso contrário, irá demorar muito tempo para que o hipoclorito de sódio a 0,1% ou a

solução clorada ou o álcool a 70% seque naturalmente;

Deixar secar naturalmente ou, após aplicar o saneante, aguardar pelo menos 15 minutos

para utilizar os utensílios, equipamentos e superfícies. 

Frequência: uma vez ao dia ou mais vezes, caso seja necessário.

Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha;

Esfregar com esponja (fibraço ou escova própria para esse fim), água e detergente neutro;

Enxaguar com água corrente;

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 1: 

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES

SEM CONTATO COM ALIMENTOS:

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 2: 

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES

COM CONTATO COM ALIMENTOS

UTENSÍLIOS:

 

Imergir por 15 minutos em solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de água

sanitária diluída em um 1 litro de água).

Ou

Borrifar com solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de água sanitária diluída

em um 1 litro de água) ou com álcool líquido a 70% diretamente nos utensílios. 
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Esta etapa deve ser realizada com os utensílios já secos. Caso contrário, irá demorar muito

tempo para que a solução clorada ou o álcool líquido a 70% sequem naturalmente;

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar 15 minutos pelo menos para utilizar

os utensílios.

Desligar o equipamento da tomada;

Sempre que possível, desmontar o equipamento para higienização completa.

Retirar resíduos sólidos com auxílio de uma espátula, pano seco ou papel toalha;

Remover e colocar em imersão em água e detergente neutro;

Esfregar com escova ou esponja (conforme o tipo de equipamento);

Enxaguar com água;

Imergir por 15 minutos em solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de água

sanitária para 1litro de água) ou borrifar com solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de

sopa de água sanitária diluída em um 1 litro de água) ou com álcool líquido a 70%

diretamente nas partes móveis dos equipamentos. Esta etapa deve ser realizada com as

partes móveis dos equipamentos já secos. Caso contrário, irá demorar muito tempo para

que a solução clorada ou o álcool líquido a 70% seque naturalmente;

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos para utilizar

os equipamentos.

Remover os resíduos sólidos;

Esfregar com esponja, água e detergente neutro;

Remover a espuma com pano descartável úmido;

Passar pano limpo para secar;

Aplicar solução clorada 200 a 250 ppm (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de

água) ou álcool líquido 70% com um pano multiuso, limpo e seco nas partes fixas dos

equipamentos. Esta etapa deve ser realizada com as partes fixas dos equipamentos já

secos. Caso contrário, irá demorar muito tempo para que a solução clorada ou o álcool

70% seque naturalmente;

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos para utilizar

os equipamentos.

EQUIPAMENTOS:

Partes móveis:

Partes fixas:
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Remover os resíduos sólidos;

Esfregar com esponja, água e detergente neutro;

Enxaguar com água ou passar pano descartável úmido;

Passar pano descartável limpo para secar;

Borrifar com solução clorada 200 a 250 ppm (1colher de sopa de água sanitária para 1 litro

de água) OU com álcool 70% diretamente na superfície. Esta etapa deve ser realizada com

a superfície já seca. Caso contrário, irá demorar muito tempo para que a solução clorada

ou o álcool 70% seque naturalmente;

Deixar secar naturalmente ou, após borrifar, aguardar pelo menos 15 minutos para utilizar

a superfície.

Higienizar as mãos 

Descartar os resíduos e enxaguar;

Deixar em imersão em água morna (mínimo 42°C) com detergente neutro por 15 minutos;

Lavar com escova com cerdas escuras exclusiva para esses utensílios, um a um, inclusive

os bicos;

Enxaguar em água;

Escorrer e levar para fervura por pelo menos 5 minutos;

Retirar e deixar secar naturalmente;

Armazenar em recipientes individuais com tampa e identificados.

Higienizar as mãos (consultar protocolo 9);

Descartar os resíduos e enxaguar;

Deixar em imersão em água morna (mínimo 42°C) com detergente neutro por 15 minutos;

Lavar com escova exclusiva para esses utensílios, um a um, inclusive os bicos;

Enxaguar em água;

Deixar em imersão, por 15 minutos, em solução clorada 200 - 250 ppm (1 colher de sopa

de água sanitária para 1 litro de água);

Enxaguar em água;

Retirar e deixar secar naturalmente;

Armazenar em recipientes individuais com tampa e identificados.

SUPERFÍCIES:

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 3: 

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRAS, COPOS DE TRANSIÇÃO E

CHUPETAS

OU
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Higienizar as mãos 

Borrifar álcool 70% em toda extensão da lata (inclusive entre a tampa e o lacre interno da

embalagem) ou do recipiente de leite;

Passar pano descartável e deixar secar naturalmente;

Identificar a lata/recipiente com data de abertura e data de validade

Higienizar as mãos 

Lavar os uniformes com detergentes adequados para esta finalidade (sabão em pó ou

líquido. Não utilizar alvejantes à base de cloro, pois destroem as fibras do tecido);

Enxaguar bem para retirar o excesso do produto;

Torcer;

Secar naturalmente.

Higienizar as mãos 

Lavar com detergentes adequados para esta finalidade, esfregando toda a superfície,

inclusive a sola, com escova para remover as sujidades aparentes;

Borrifar solução clorada 1000 ppm (2 1/2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro

de água ou outro produto saneante desenvolvido para essa finalidade, conforme as

instruções do rótulo) ou álcool líquido 70%;

Secar naturalmente.

Sempre transportar os uniformes e sapatos ensacados separadamente. Evitar excesso de

movimentos (chacoalhar) ao retirá-los do saco para higienização.

Higienizar as mãos 

Deixar a máscara de molho por pelo menos 20 minutos em solução clorada (2 colheres de

sopa de água sanitária para 1 litro de água ou outro produto saneante desenvolvido para

essa finalidade, conforme as instruções do rótulo);

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 4: 

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE LATAS E RECIPIENTES DE LEITE

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 5:

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DOMÉSTICA DOS UNIFORMES

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 6:

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DOMÉSTICA DOS SAPATOS

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 7:

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS DE USO NÃO PROFISSIONAL OU

ARTESANAL REUTILIZÁVEL
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Higienizar as mãos 

Borrifar álcool 70% em toda extensão da lata (inclusive entre a tampa e o lacre interno da

embalagem) ou do recipiente de leite;

Passar pano descartável e deixar secar naturalmente;

Identificar a lata/recipiente com data de abertura e data de validade;

Enxaguar a máscara para retirar o excesso do saneante;

Lavar a máscara em água corrente e sabão neutro;

Secar naturalmente;

Passar com o ferro quente (atentar à compatibilidade do tecido à temperatura utilizada).

Higienizar as mãos 

Borrifar nas superfícies interna e externa da máscara com solução clorada 200 a 250 ppm

(1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) ou com álcool líquido 70%

diretamente na superfície ou outro desinfetante aprovado pela Anvisa para este fim

durante sua utilização;

Secar naturalmente.

 Higienizar as mãos;

Selecionar as partes e unidades deterioradas e retirá-las;

Selecionar as unidades brotadas, com sujidades, pragas e vetores e retirá-las;

Lavar cuidadosamente em água corrente e potável: folha por folha, legume por legume,

cacho por cacho, fruta por fruta;

Realizar a desinfecção conforme a recomendação do fabricante do produto saneante

utilizado. Utilizar produto adequado para esta finalidade. No caso da água sanitária,

Utilizar na diluição de 200 - 250 ppm (1 colher de sopa de água sanitária diluída em um 1

litro de água);

Imergir todos os alimentos ao mesmo tempo. Confirmar se todos alimentos estão

completamente imersos. Se necessário colocar um peso (prato) para auxiliar na imersão;

Deixar os alimentos imersos por 15 minutos ou conforme orientação do fabricante.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 8:

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL DE

POLÍMERO (ESCUDO FACIAL OU FACE SHIELD)

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 9:

PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E DEMAIS

VEGETAIS
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COMO HIGIENIZAR AS MÃOS CORRETAMENTE
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Ter contato durante mais de 15 minutos a menos de um metro e meio de distância;

Permanecer junto por pelo menos o tempo de uma aula (45 minutos)

independentemente do uso de máscara ou das condições de ventilação da sala;

Conviver/compartilhar o mesmo ambiente domiciliar.

CASOS E SURTOS DE 
COVID-19 EM INSTITUIÇÕES

ESCOLARES
DEFINIÇÃO DE CONTACTANTES:

      Definem-se como contactantes as pessoas assintomáticas que tiveram contato com o caso

suspeito/confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e 10 dias após o início dos sinais ou

sintomas (a confirmação de caso de COVID-19 é sempre de responsabilidade de uma unidade

de saúde). Sendo assim, considera-se contactante de caso suspeito/confirmado da COVID-19,

nas seguintes situações:

DEFINIÇÃO DE ISOLAMENTO:

    Termo utilizado para o afastamento de pessoas com doenças infectocontagiosas das

pessoas não doentes. Dessa forma, incluem-se para essa definição as pessoas infectadas pelo

vírus SARS-CoV-2. 

DEFINIÇÃO DE QUARENTENA:

    Termo utilizado para separar e restringir o movimento de pessoas que foram expostas a

uma doença infectocontagiosa a fim de monitorar se apresentam sinais e sintomas

compatíveis com a mesma. Dessa forma, incluem-se para essa definição os contactantes de

casos de COVID-19

PARA DEFINIÇÃO DE SURTO EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES FORAM ESTABELECIDOS DOIS

CENÁRIOS:

Considera-se infectado ou com suspeita de COVID-19 toda pessoa que apresentar febre,

tosse, dor de garganta, cefaleia, dificuldade para respirar, entre outros sintomas.

 

CENÁRIO 1 - Estudantes e professores que NÃO TRANSITAM entre outras salas/turmas:

CENÁRIO 2 - Estudantes, professores e demais servidores QUE TRANSITAM entre outras salas;
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CENÁRIO 1 - ESTUDANTES E PROFESSORES QUE NÃO TRANSITAM ENTRE OUTRAS

SALAS/TURMAS:

    Considerando que não haja transição de alunos e professores entre outras salas/turmas,

considera-se um surto, a ocorrência de dois ou mais casos suspeitos/confirmados para COVID-

19 na mesma sala/turma com vínculo epidemiológico (entre o mesmo período de incubação).

RECOMENDAÇÃO:

     Todos os alunos e professores da mesma sala/turma deverão permanecer em quarentena

por 14 dias, não devendo frequentar a instituição escolar e procurar uma unidade de saúde

caso apresentem algum sintoma da doença. 

CENÁRIO 2 - ESTUDANTES, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES QUE TRANSITAM ENTRE

OUTRAS SALAS;

   Se houver a possibilidade de transição de alunos ou professores entre salas/turmas

considera-se um surto a ocorrência de dois ou mais casos suspeitos/confirmados para COVID-

19 com vínculo epidemiológico (entre o mesmo período de incubação).

RECOMENDAÇÃO:

     Suspender o período/turno por 14 dias das salas/turmas onde os estudantes transitaram

por pelo menos 15 minutos. Todos os alunos deverão permanecer em quarentena, sendo

orientados a procurar uma unidade de saúde caso apresentem algum sintoma da doença. 

ATENÇÃO: Ao identificar caso suspeito/confirmado de COVID-19, a instituição escolar deverá

adotar protocolo de acordo com o cenário e comunicar imediatamente a Vigilância

Epidemiológica pelos telefones (13) 3822-1411 e (13) 3821-3303, a Unidade de Saúde de

referência e orientar o responsável a encaminhar o caso suspeito à Unidade de Pronto

Atendimento (UPA) do município.

PROTOCOLO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES EM CASOS DE CONFIRMAÇÃO DE COVID-19:

Isolamento do ambiente (sala de aula ou toda unidade escolar, conforme o cenário, após

orientação da vigilância sanitária, se necessário) por 48 horas e realizar a desinfecção do

ambiente após esse período.

FLUXOGRAMA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS E SURTOS EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES

     Ao ser identificado um ou mais casos suspeitos/confirmados de COVID-19 são necessárias

providências a serem desencadeadas de forma ágil e assim evitar disseminação da doença no

ambiente. Para isso, foram expostas situações de casos suspeitos/confirmados de COVID-19

de acordo com cada indivíduo dentro da instituição. 
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PROFESSOR OU 
 COLABORADOR 

DIRETO

 

PROCEDIMENTO PARA SUSPEITO/CONFIRMADO PARA COVID-19
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ALUNO OUTRO 
COLABORADOR

Afastar de suas
atividades, permanecer

em isolamento (de acordo
com as orientações

vigentes) e investigar.

 

Afastar de suas
atividades, permanecer

em isolamento (de acordo
com as orientações

vigentes) e investigar os
contatos.

 

Afastar de suas
atividades, permanecer

em isolamento (de acordo
com as orientações

vigentes) e investigar os
contatos.

Investigar
contactantes em todos
os ambientes da
instituição que o
colaborador frequenta
ou realiza atividades.

CONTATOS
(permanecer em

quarentena por 14 dias ou
até descarte de suspeita)

 
Quem?

 

 

Todos os alunos das
salas que o professor
ou colaborador deu
aula ou realizou
atividade educacional;
Todos os outros
contactantes
identificados na
investigação.

CONTATOS
(permanecer em

quarentena por 14 dias ou
até descarte de suspeita)

 
Quem?

Colegas da mesma
sala;
Colegas do mesmo
transporte escolar;
Professores que
tiveram contato
durante o período de
transmissibilidade; 
Todos os outros
contactantes
identificados na
investigação.

CONTATOS
(permanecer em

quarentena por 14 dias ou
até descarte de suspeita)

 
Quem?
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HIGIENIZAÇÃO E
DESINFECÇÃO DOS

AMBIENTES
 

      A limpeza de superfícies deve ser realizada conforme suas características (tipo de material,

frequência de utilização) e em duas etapas.

Definição de Limpeza: É a retirada de sujeiras e impurezas, feita com água e sabão. Não

destrói necessariamente os germes (bactérias e vírus, etc), mas ao remover sujeiras reduz o

risco dos germes se espalharem.

Definição de Desinfecção: É a destruição da maioria dos germes com produtos desinfetantes,

por exemplo, água sanitária (hipoclorito de sódio) ou álcool 70%.

ETAPA - LIMPEZA DE RESÍDUOS:

As superfícies de contato da área da escola devem ser higienizadas com água, detergente com

o uso de esponja ou fibra de limpeza e realizado o enxágue com pano limpo e água para

remoção da sujidade residual.

A limpeza deve ser realizada começando pelas áreas mais limpas e finalizando pelas áreas mais

sujas.

Intensificar a frequência de desinfecção das superfícies de grande contato com álcool gel

(puxadores de portas e janelas, interruptores, botões de elevadores, corrimões, bebedouros).

ETAPA - DESINFECÇÃO:

Use um desinfetante ou álcool para as superfícies de maior contato, tais como mesas, cadeiras

e corrimões, vasos sanitários, pias, torneiras, maçanetas. A limpeza e a desinfecção de

instalações e equipamentos é um componente essencial na luta contra a propagação do vírus.

A limpeza e desinfecção habituais, conforme descrito, deverão ocorrer antes da reabertura da

escola e, diariamente, antes da entrada e depois da saída da equipe e dos estudantes.

Recomendamos que sejam feitas pelo menos duas vezes ao dia.

Os brinquedos dos parquinhos deverão ser isolados para evitar aglomeração dos estudantes,

além do contato com superfícies compartilhadas por todos, isso poderá ser feito cobrindo-os

com plástico e colocando barreiras de acesso.
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As seguintes etapas devem ser observadas na limpeza das superfícies:

Limpar com pano de limpeza impregnado com detergente;

Utilizar esponja/fibra de limpeza quando necessário;

Enxaguar com água e outro pano de limpeza;

Secar as superfícies;

Desinfetar com um terceiro pano de limpeza impregnado com desinfetante ou álcool;

Um pano que já tenha sido usado não deve ser imerso em um produto limpo;

Panos de limpeza reutilizáveis só podem ser reutilizados após lavagem com água e sabão e

bem secados;

Não usar aspirador de pó, evitando o turbilhonamento do ar;

Não realizar essas operações de limpeza e desinfecção na presença dos estudantes. Um

tempo de espera de acordo com as prescrições dos produtos utilizados deve ser observado

antes do acesso dos estudantes;

Os produtos devem ser mantidos fora do alcance dos estudantes, em armários trancados

com chave;

Realizar a limpeza e desinfecção do piso nas trocas de turnos e sempre que necessário em

todos os espaços utilizados ou de passagem; (recomendação para locais com crianças

menores).

Realizar a limpeza e desinfecção do piso nas trocas de turnos e sempre que necessário em

todos os espaços utilizados ou de passagem;

Limpar e desinfetar, várias vezes ao dia, as áreas utilizadas, superfícies e objetos

frequentemente tocados (durante o dia, se as superfícies não estiverem visivelmente sujas,

é suficiente a desinfecção direta sem limpeza prévia). Exemplos: sanitários, pias, torneiras,

pontos de descarga, fechaduras, maçanetas, interruptores, puxadores de portas e janelas,

botões de elevador, corrimões;

Os materiais e objetos de ensino manipulados pelos estudantes ou funcionários podem ser

desinfetados após o uso, com panos de limpeza com álcool, em conformidade com o

padrão mencionado anteriormente;

Aos finais de semana ou períodos sem a presença de estudantes, devem ser realizadas

limpezas profundas de paredes, janelas, móveis, sanitários, copas, cozinha e pisos;

A Unidade deve estabelecer um cronograma de limpeza diária e limpeza profunda. Sugere-

se ainda um checklist das atividades a serem realizadas e conferência, para registro e

monitoramento.

Frequência de limpeza:
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Não use desinfetante sobre um objeto sujo, pois isso não permite o efeito desejado da

desinfecção. Limpe esse objeto com água e sabão primeiro.

A diluição da água sanitária para desinfecção dos brinquedos deverá ser de 50ml de água

sanitária para 1 litro de água. 

Lave as mãos.

Lave o brinquedo com água e sabão, usando esponja ou escova macia e limpa.

Enxague e deixe escorrer o excesso de água.

Coloque de molho e deixe por 30 minutos em solução de água sanitária OU utilize um

borrifador, direcionando o jato e dispersão da solução de água sanitária sobre todo

brinquedo e deixe agir por 30 minutos.

Lave em água corrente.

Deixe secar ao ar livre em superfície limpa.

Armazene em caixa limpa e com tampa.

Para desinfecção com álcool líquido 70%, aguarde o brinquedo secar completamente e

passe pano limpo e umedecido com este desinfetante sobre o brinquedo e deixe o álcool

evaporar espontaneamente ao ar livre.

No caso de utensílios e objetos, a limpeza com água e sabão é considerada eficiente para

a descontaminação do coronavírus. Quando essa limpeza não é possível, é necessário

então o uso de desinfetantes. Entre esses desinfetantes que podem ser utilizados estão o

álcool etílico nas formas líquido e em gel a 70%, além de hipoclorito de sódio (água

sanitária). 

 

Além disso, para alcançar o resultado esperado, é importante seguir as informações

contidas nos rótulos dos produtos, que especificam as substâncias e fornecem as

instruções de uso e armazenamento - lembrando que os desinfetantes devem ficar fora

do alcance das crianças e os cuidados e equipamentos necessários para sua aplicação.

IMPORTANTE: Quando realizamos limpeza e em seguida a desinfecção, estamos reduzindo e

destruindo a maioria dos germes. A desinfecção será adequada se acontecer após a limpeza.

FIQUE ATENTO: A solução deve ser usada imediatamente, pois é instável e degradada pela luz,

caso necessite ser armazenada, deverá ser feita em frasco opaco. 

LIMPANDO E DESINFECTANDO OS DIFERENTES TIPOS DE BRINQUEDOS:

Brinquedos de Plástico/Borracha:
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Separe a bucha ou escova usadas na limpeza dos brinquedos para que sejam usadas

EXCLUSIVAMENTE para esta finalidade.

Certifique se você conseguiu retirar TODA a solução desinfetante de água sanitária ao

enxaguar.

Para crianças que levam o objeto à boca dar preferência para a desinfecção com álcool

líquido 70% deixando que este evapore espontaneamente.

Lave as mãos.

Desligue o brinquedo.

Retire capas.

Higienize todas as partes, eletrônico e capas, usando flanela limpa

umedecida com álcool líquido 70%.

Deixe o álcool evaporar espontaneamente.

Lave as mãos. 

Aplique pano úmido em toda a superfície.

Limpe com pano limpo e úmido contendo sabão ou detergente toda

a superfície do brinquedo.

Retire o sabão usando panos limpos e úmidos até identificar que

não ficou nenhum resíduo.

Deixe secar ao ar livre.

Passe pano limpo e umedecido com álcool líquido70%.

Deixe o álcool evaporar espontaneamente.

Brinquedos Eletrônicos:

Para tablets, telas sensíveis ao toque, teclados, controles remotos e brinquedos eletrônicos em

geral seguir orientações dos fabricantes. Na ausência destas seguir estas etapas:

O álcool 70% é altamente inflamável e na forma líquida pode se espalhar rapidamente,

por isso seu manuseio requer muita atenção. Nunca manipule este desinfetante próximo

de locais com presença de fogo.

Brinquedos de Madeira:

Para crianças que levam objetos à boca, brinquedos de madeira não são recomendados,

pois são porosos (com pequenos furos) e de difícil higienização. Assim, recomenda-se não

usá-los em escolas no contexto de pandemia da COVID-19.
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Conferir orientações do fabricante. Na ausência destas:

Lave as mãos.

Limpe o brinquedo com pano limpo ou bucha com água e sabão.

Retire o sabão usando panos limpos e úmidos até identificar que

não ficou nenhum resíduo ou lave em água corrente.

Deixe secar em ambiente ventilado.

Desinfectar passando em toda a superfície pano limpo umedecido

com álcool líquido 70%.

Deixe o álcool evaporar espontaneamente.

Lave o brinquedo com água e sabão.

Deixe secar em local arejado e ensolarado.

Coloque o brinquedo de pelúcia ou de pano em uma fronha.

Coloque na máquina para lavar e centrifugar.

Deixe secar em local arejado e ensolarado.

Brinquedos de papelão não podem ser submetidos a um adequado processo de limpeza e

desinfecção, por isso devemos EVITAR seu uso nas escolas neste momento.

Brinquedos de Metal:

Água sanitária NÃO deve ser aplicada em brinquedos de metal. Consulte o rótulo desse

produto. Brinquedos com presença de ferrugem não devem ser usados.

Brinquedos de Pelúcia/Pano:

Se lavar nas mãos:

Se tiver máquina de lavar roupas:

EVITE usar brinquedos de pelúcia ou pano, pois não podem ser desinfectados.

Brinquedos de Papelão:

Estes não são recomendados, durante a pandemia dê preferência para brinquedos de

plástico, pois são mais fáceis de serem limpos e desinfectados.
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