
Bloco L, 105, Campus Santo André

Docente responsável: David Correa Martins Junior (david.martins@ufabc.edu.br)

O presente plano será enviado para a ciência de todos os usuários, além de ficar disponível para
consulta dentro do laboratório.

Será permitida a presença de  até três (3) pessoas no ambiente (desde que vacinadas com  pelo
menos duas doses ou dose única) simultaneamente, com agendamento prévio através de contato
por e-mail com o responsável pelo laboratório.

O laboratório contará com:
● limpeza quinzenal.
● Informações diversas sobre o Covid-19 fixadas de forma visível
● Álcool em gel disponível para uso

Independentemente dos procedimentos do Laboratório o usuário deverá seguir os procedimentos de
uso das dependências da UFABC, atualizados constantemente. Entre eles:

● Realizar testagem para detecção da Covid-19 no próprio campus e oferecida
gratuitamente;
● Acompanhar as informações atualizadas sobre o acesso na página da Pró-reitoria de
Pesquisa;
● Preencher o COVID-Data Acompanha, no link:
https://covidata.ufabc.edu.br/acompanha
● Verificar atualizações e dúvidas podem ser consultadas no link:
https://www.ufabc.edu.br/monitoramentocovid19/perguntas-frequentes
● Informar o acesso às dependências da UFABC à Seção de Segurança Comunitária da  
ProAP, por meio do Formulário de Comunicação de Acesso aos Campi, no link:
https://levantamento.ufabc.edu.br/index.php/991325

Local de aplicação: Todas as áreas relacionadas ao Lab. 105-Bloco L (campus Santo André)
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Regras gerais para utilização dos espaços do Lab. L-105 – Bloco L

1.  É  expressamente  proibido  permanecer  no  laboratório  ou  na  área  externa  caso  não  esteja
utilizando equipamento ou recursos institucionais para pesquisa.
2. É expressamente proibido o consumo de alimentos (incluindo café) durante a permanência no
laboratório ou área externa.
3. É expressamente proibida a entrada de pessoas não vinculadas diretamente ao laboratório.
4. Ao chegar, todas as mochilas e bolsas deverão permanecer do lado de fora do laboratório em
armários trancados com cadeados (é de responsabilidade do usuário trazer seu próprio cadeado)
5. Será permitida a entrada de itens como laptops, livros e cadernos.
6.  Será permitida a presença de,  no máximo, 3 pessoas ao mesmo tempo nas dependências do
laboratório.
Todos os alunos deverão comunicar a ida ao laboratório ao seu orientador e ao coordenador do
laboratório.
7. Todos são responsáveis por reportar ao orientador e ao coordenador do laboratório 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.
8. Ao entrar no laboratório:

a. colocar máscara exclusiva para uso no interior do laboratório;
b. lavar as mãos adequadamente com água e sabão;
c. a cada saída e retorno repetir os procedimentos de desinfecção.

9. Dentro do laboratório:
a. permanecer de máscara todo o tempo, independentemente da atividade ou da presença de 
outras pessoas;
b. conversar somente o necessário;
c. manter distância de 1,5m da outra pessoa que porventura esteja usando simultaneamente o
laboratório;
d. limpar as áreas de trabalho com álcool ao chegar e ao sair;
e. manter os cabelos sempre presos ou usar toucas descartáveis.

10.  As  janelas  deverão  permanecer  abertas  durante  a  permanência  no  laboratório,  sendo  de
responsabilidade dos usuários fechá-las ao término do uso do laboratório.


