PLANO DE EXUCUÇÃO LOCAL
LABORATÓRIO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAIS E URBANOS – ÚMIDO
L502 – BLOCO L, 5º ANDAR, CAMPUS SANTO ANDRÉ
- Todos os usuários cadastrados no L502 devem agendar os respectivos dias e horários para o
uso do laboratório através de e-mail ao orientador
- O acesso dos usuários ao L502 deve ser previamente informado à Seção de Segurança
Comunitária da ProAP, por meio do Formulário de Comunicação de Acesso ao campus pelo
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmwapQ_ECmv
baTCOmOQrPoLPVg/viewform
- Todos os usuários deverão estar cadastrados na plataforma COVIData- Acompanha,
ferramenta virtual para monitoramento da pandemia na comunidade da UFABC. Informações
mais
detalhadas
e
dúvidas
podem
ser
consultadas
pelo
link:
https://www.ufabc.edu.br/monitoramento-covid19/perguntas-frequentes.
- Quaisquer dúvidas sobre o uso e funcionamento do L502, entrar em contato com os
professores: Cláudia Boian / Ricardo Taniwaki, coordenadora e vice coordenador do L502,
respectivamente.
- 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),
caso esteja manuseando ácidos, bases ou reagentes que ofereçam perigo (verificar no rótulo
dos reagentes).
- Uso de jalecos limpos e cabelos presos.
- 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
deverão 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.
- Será́ permitida a presença no ambiente com agendamento prévio por meio de e-mail com o
orientador.
- O laboratório contará com limpeza quinzenal, quando não será́ permitido o uso do
laboratório. A data da limpeza estará́ 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.

