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DIRETRIZES

OSingularidadespassouporumavistoria deumtécnico desegurançadaPorto Seguroe de uma 
médica infectologista para mapear todas as áreas do Instituto e orientar sobre as devidas 
adaptações.

Asseguintesaçõese protocolos adotadospermanecemparao retornodas atividades presenciais 
noSingularidades,nosegundosemestre de2022:

• Disponibilizar álcool 70%emtodasas áreas decirculação.

• Recomendarouso de máscara de tecido lavável oudescartável.

• Limpar e desinfectar, com álcool 70% toda mobília deusocoletivodassalas deaula.

• Disponibilizar comunicação visual dos protocolos debiossegurança emtodasas instalações do
Singularidades
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CUIDADO COM AS PESSOAS

Quando voltamos?

Oscursosde pós-graduação seguirão ocalendário próprio divulgado peloscoordenadoresde
cada cursoe namodalidade jáprevista inicialmente.

Oinício dosemestre letivoserá dia 8 deagostode2022para os alunosdos cursos 
degraduação.

04



Fique atento aos Sintomas do Covid-19

Febre
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Dores nocorpo (mialgia),
diarreia

Dor decabeça e nas
articulações

Coriza oucongestão nasal,
perda deolfato oupaladar

SINTOMAS

Tosse oudor  
degarganta

Ossintomassão
facilmente
confundidoscom
gripee resfriado.

Casoestejacom
sintomas,sigao
protocoloapresenta
donapágina18.

Dificuldade  
de respirar



A transmissão do coronavírus costumaocorrerpeloar ou 
porcontatopessoal comsecreções contaminadas, como:

TRANSMISSÃO

▪ Gotículasdesaliva;
▪ Espirro;
▪ Tosse;
▪ Catarro;
▪ Contatopessoalpróximo,como

toqueouapertodemão;
▪ Contatocomobjetosousuperfícies 

contaminadas,seguidodecontato  
coma boca,narizouolhos.
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Ao espirrar ou tossir não
retire sua máscara e
cubra seu nariz e boca.
Você pode utilizar os
braços ou lenço
descartável.

Evite usar as mãos. E se
usar, lembre-se de
higienizá-las. Se usar
lenço jogue-o fora
imediatamente e
higienize as mãos.
Use preferencialmente
lenços descartáveis.



BOAS PRÁTICAS

Nosso protocolo padrão

• Uso demáscaras (Validadede3horas)

• Higienização das mãos constantemente

• Atenção aos sintomas
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BOAS PRÁTICAS

Sinalização

• Evite aglomeração nos locaisdeusocomumcomorecepção, cantina, praçase secretaria. Para 
melhororganizare orientar ofluxo depessoas, fique atento às marcações nochão.
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BOAS PRÁTICAS

Uso de máscara

• Todosos estudantes,professorese funcionáriosdeverão utilizar máscara nas dependênciasdo 
Singularidades.

• Ousodamáscara é individual,nãodevendoser compartilhadaentre familiares, amigose outros.

• Asmáscarasdevemser trocadas a cada 3 horasouemcasodesujidadeouumidadeoudeacordocom
ofabricante.

• Coloquea máscara comcuidadopara cobrir a bocae narize ajuste-apara garantirmaior aderência ao
rosto.

• Enquanto estiver utilizandoa máscara, evite tocá-la. Se precisarmanipulá-la,higienizeas mãosantes 
e depois.
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BOAS PRÁTICAS

Higienização das mãos

• Higienizeas mãoscomáguae sabãoe/ouálcoolgel70%, disponívelemdiversos locais do Instituto.

• Ahigienizaçãodasmãosdeveser realizada, sempre:
- ao chegarnoSingularidades
- ao passarpelas catracas;
- antes deentrar nasala deaula;
- antes edepoisdas refeições;
- antes e depoisde ir aobanheiro;
- antes edepoisde tocarnariz,bocae olhos;
- depoisdeassoaronariz, tossir ouespirrar;
- e semprequeacharnecessário!
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CIRCULAÇÃO E USO DOS ESPAÇOS

Acesso ao Singularidades

• Higienizeas mãoscomálcoolgel70%nototemdisponívelnaentrada doprédio.

• Assimque suaentrada for liberada na catraca, higienizenovamenteas mãoscomáguae sabão e/ouálcool 
gel70%, disponívelemdiversos locaisdoinstituto.

As catracas estarão liberadas até que todos os estudantes tenham cadastrado suas
digitais. A partir de 15/08, o acesso será realizado com a leitura digital.
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CIRCULAÇÃO E USO DOS ESPAÇOS

Biblioteca

• Livrosdevolvidosnabibliotecadevemser depositadosnoarmário.
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CIRCULAÇÃO E USO DOS ESPAÇOS

Áreas comuns
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• Disponibilizamos álcool 70% líquido com pano de papel descartável nas salas de aula e 
biblioteca.Nachegada e saída,higienizeo local,mesae objetosdeusopessoale descarte 
todomaterial em lixeira.

• Nãocompartilhe objetosdeusopessoal.

• Evite aglomerações.



CIRCULAÇÃO E USO DOS ESPAÇOS

Alimentação

• Nomomentodaalimentação, lembre-sequevocê estará semmáscara. Portanto, o

distanciamento de um metro é um cuidado necessário.

• Acantinaestará aberta paraatendimentoaosestudantes,professoresefuncionários. 
Permaneça nacantina somenteo temponecessáriopara se alimentar.

• Aspraças do primeiro e do terceiro andarpoderãoser utilizadasparaalimentação.

• Para o consumodeágua, traga suagarrafa individual.Antesdeutilizaros
bebedouroshigienizeas mãos comálcoolgel 70%.
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PROTOCOLOS DE SAÚDE

Estou com sintomas eagora?

CasooestudanteapresentequalquersintomadeCovid, deveráprocurar atendimentomédicoe solicitaro teste 
seguindoas orientaçõesmédicas.
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o Teste dedetecçãodeantígenoporswab nasofaringemétodo imunocromatográficoentre o3º e 5º diados 
sintomas.

o Teste RT-PCR entreo1º e 7º diado surgimentodossintomas.

OSUS forneceatendimentogratuitoatravés doacessoabaixo:

https://aps.saude.gov.br/ape/corona/telesus



PROTOCOLOS DE SAÚDE

Testei positivo, eagora?
Casoo estudante, tenha testado positivoparaCovid, favor seguiroseguinteprotocolo:

1. InformarComitêCovidcomitecovid@singularidades.com.br e ocoordenadordocurso.
2. Procuraratendimentomédico.
3. Nãocompareceràs aulaspresenciaise solicitaratividadesemregimedomiciliar,via portaldoaluno/secretariavirtual, 

anexandooatestado médico.
4. Operíododeafastamentoserá conformeorientaçãomédica.

OSUS fornece atendimentogratuitoatravésdo acessoabaixo:

https://aps.saude.gov.br/ape/corona/telesus

Importante: no caso de afastamento de docente positivo para Covid, a turma será informada. Os estudantes 
deverão consultar oambiente dadisciplina noMoodle, queterá as devidas orientações sobreoformato daaula.
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PROTOCOLOS DE SAÚDE

OComitêCovid fará oacompanhamento e monitoramentodiário de todososcasos reportados 
para orientaçõesadicionais.
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Vacinação

OSingularidades reforça a importânciade todas as dosesdavacinaçãopara prevenção decasosdoCOVID.



CUIDADOS EXTERNOS

Em São Paulo, é obrigatória a utilização da máscara no transporte público (ônibus, 
metrô, trem). Esta medida é importante por conta da limitação de espaço e o número 
de pessoas no local. Caso você utilize fretado, recomendamos as mesmas práticas.

Locomoção

• Fiqueatentoaosmesmoscuidadosanteriormente citados,como:

• Higienização dasmãosantes deembarcar e aodesembarcar doveículode transporte, sejaele
coletivoouparticular.

• Usodemáscara.

• Nãotocar nosolhos,narize boca.

• Verificarse as janelasdoveículoestãoabertas para promover a circulação doar. Casoutilize 
“carona solidária” ou transporte por aplicativo, a lotação de 2 pessoas por veículo é a mais 
indicada.
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MENSAGEM FINAL

Opapelde todosé fundamentalparaquea convivênciaocorrade 
maneirasegura.

Precisamosnosadaptaràs novas formasdeconvivência, lembrando 
unsaosoutrosdenossaresponsabilidademútua.

Lembramos que esse documento poderá sofrer alterações, 
conformeprotocolose recomendaçõesdas autoridadessanitáriase  
dos órgãosreguladoreslocais.

Casoqueiraconhecermaisdetalhes dasmedidasdesegurançaque 
estão sendo praticadas no Singularidades entre em contato com o 
ComitêCovid.

Desejamosumótimosemestre a todos!
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Dúvidas/Sugestões?

Envie um e-mailpara:

comitecovid@singularidades.com.br

FALE COM AGENTE

Claudinale Elizangela

Letícia

Aline Keli

Marcelo Rosangela

MEMBROS COMITÊ

ATENDIMENTO AOALUNO

Henrique Sara Valéria

mailto:comitecovid@singularidades.com.br


Obrigado!

Com base nas portarias SMS/SME nº. 377 de 20/06/2022, GM/MS nº. 913 de 22/04/2022, 
MEC 1030 de 01/12/2020 e 1038 de 07/12/2020 e decreto municipal 60.681 de 27/10/2021, 
este documento foi divulgado:
Versão 1 – 08.2021
Versão 2 – 01.2022
Versão 3 - 06.2022
Versão 4 – 07.2022
Versão 5 – 09.2022


