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Protocolos de biossegurança para o acesso e permanência nas
dependências do L104, Bloco Delta, campus SBC

Regras gerais
✓ É PROIBIDO a entrada de pessoas não vinculadas diretamente ao laboratório;
✓ Ao acessar o lab., mochilas e bolsas deverão permanecer na área interna reservada como
escritório (é de responsabilidade do usuário o material que será mantido neste espaço);
✓ Será permitida a entrada de itens como laptops e cadernos;
✓ Será permitida a presença de, no máximo, um aluno por grupo (4 alunos no total) ao
mesmo tempo nas dependências do laboratório. Destes, apenas 1 poderá permanecer na
sala de cultura. Para isso, o agendamento será feito pelo grupo de WhatsApp do
laboratório;
✓ Todos os alunos deverão comunicar a ida ao laboratório ao professor responsável pelo
respectivo grupo para que seja autorizada sua entrada;
✓ Todos são responsáveis por reportar ao professor responsável caso tenha tido contato com
pessoas diagnosticadas com a presença do Covid-19, assim como relatar qualquer
sintoma. Em ambos os casos, a pessoa deverá permanecer em isolamento, sendo seu
acesso proibido nas dependências da UFABC.
✓ Ao entrar no laboratório é necessário:
o

o uso de máscara exclusiva para uso no interior do laboratório;

o

lavar as mãos adequadamente com água e sabão;

o

cada saída e retorno repetir os procedimentos de desinfecção.

✓ Dentro do laboratório:
o

permanecer de máscara todo o tempo, independentemente da atividade ou da
presença de outras pessoas;

o

conversar somente o necessário;

o

manter distância de 1,5m de outras pessoas;

o

limpar as áreas de trabalho com álcool ao chegar e ao sair;

✓ Na sala de cultura:
o

será permitida a permanência de no máximo um usuário;

o

Antes de entrar e ao sair, é mandatório que a luz UV fique liga câmara de fluxo
laminar por 15 minutos e que todas as áreas sejam limpas com álcool 70%;
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✓ Entregas de materiais:
o

O material deve ser recebido na área externa ao laboratório sempre usando luvas
e máscaras;

o

O material que for recebido deverá adequadamente higienizado antes de aberto;

o

Embalagens pequenas poderão ser descartadas em lixo comum no interior do
laboratório e embalagens grandes devem ser descartadas em recipientes na área
externa ao laboratório ou entregues ao pessoal de limpeza;
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