PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITARIA ADOTADOS NO
LABORATORIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS (LS17)
- Uso obrigatório de máscara N95 ou PFF2; ou máscara cirúrgica, sendo proibida a
retirada da mesma. As máscaras devem cobrir boca e nariz e não apresentarem folgas.
- Uso de óculos de segurança, óculos de grau ou escudo facial de acrílico (proteção
dos olhos).
- Uso de jalecos limpos e cabelos presos, de preferência com touca descartável.
- Lavagem de mão, punho e antebraço ao chegar ao laboratório e cada vez que
reentrar, sendo essa com sabonete líquido antisséptico disponibilizado pelo grupo de
pesquisa.
- Proibido alimentar-se no laboratório e salas adjacentes.
- Janelas e portas abertas para permitir a ventilação quando pessoas estiverem no local.
Elas deverãi ser fechadas ao sair do laboratório.
- Tempo de permanência no laboratório: em regime de revezamento, no máximo 6
pessoas concomitantemente. Desaconselha-se que a pessoa esteja sozinha por
questões de segurança em laboratório químico.
- Distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre os usuários.
- Proibido compartilhar materiais e usar computador pessoal apenas.
- Limpeza das bancadas com álcool gel antes e após os experimentos.
- Será permitida a presença no ambiente com agendamento prévio por meio de
planilha disponibilizada pelo docente responsável pelo laboratório. Neste mesmo
diretório estão disponibilizados os documentos de regulação dos espaços da UFABC
durante as diversas fases da pandemia.
- O laboratório contará com limpeza quinzenal, quando não será permitido o uso do
laboratório. A data da limpeza estará marcada na planilha de agendamento.
- Uso de álcool gel nas mãos com frequência.
- Comunicar ao docente responsável qualquer sintoma, ou caso de COVID em pessoa
próxima, e realizar o teste de COVID19, apresentando o resultado ao docente
responsável.
- Realizar o teste disponibilizado pela UFABC com a periodicidade regular definida
pelas normativas da Universidade.
- Ao frequentar o laboratório, as pessoas se comprometem em seguir regras de
distanciamento social fora do recinto em sua vida particular.

