
                                                                                                              
 

LABORATÓRIO DE ESPECTROSCOPIA ATÔMICA E MOLECULAR – LEMA 

BLOCO L – 407 (CAMPUS SANTO ANDRÉ) 

 

PLANO DE EXECUÇÃO LOCAL 

Fase 1 do plano de retomada das atividades presenciais na UFABC 

 

1. Protocolo Geral de Segurança 

As instruções a seguir devem ser seguidas por TODOS os usuários do laboratório: 

a) Além dos EPI’s inerentes a atuação em laboratórios químicos (avental, óculos de 

segurança e luvas), é obrigatório o uso de máscara N95 ou PFF2; ou máscara cirúrgica. 

Em hipótese alguma a máscara deve ser retirada durante a permanência no laboratório. As 

máscaras devem cobrir boca e nariz e não apresentarem folgas. No caso do uso de 

máscara cirúrgica, recomenda-se a troca da máscara a cada 3-4 horas. 

b) Deve ser realizada a lavagem das mãos com sabão líquido ou detergente na chegada 

ao laboratório. Este procedimento deve ser repetido TODAS as vezes em que o 

aluno/discente retornar ao laboratório, inclusive após saídas para a realização de refeições, 

consumo de água ou uso de sanitário. 

c) Os usuários presentes deverão manter distanciamento mínimo de 1,5m e é 

recomendável que atividades experimentais sejam realizadas nas duas bancadas centrais 

e na bancada lateral ao lado das capelas de exaustão, para que haja apenas UM usuário 

por bancada e o distanciamento mínimo seja respeitado. 

d) O uso das salas do pHmetro/centrífugas e do luminômetro/UV-Vis é limitado a, no 

máximo, 2 usuários simultâneos em cada ambiente, respeitando-se o distanciamento 

mínimo de 1,5m entre eles. 

e) É vedado o consumo de alimentos de qualquer tipo dentro do laboratório e é 

recomendável que o consumo de água seja feito FORA dele, uma vez que o usuário 

permanecerá, mesmo que por pouco tempo, sem a máscara. 

f) Antes da utilização de bancadas e equipamentos de uso comum (computadores, 

pHmetro, balanças etc.) é responsabilidade do usuário realizar a higienização destes. 

Recomenda-se nova higienização após o uso. 

g) É vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal. 

h) As janelas e portas abertas devem permanecer abertas para permitir a ventilação quando 

pessoas estiverem no local. Elas devem fechadas ao sair do laboratório. 

i) Os usuários devem evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

 

 

 

 



                                                                                                              
 

2. Informações Gerais 

a) Todos os usuários devem realizar a leitura das instruções constantes na instrução: 

https://propes.ufabc.edu.br/images/covid/Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_PEL_Pesqui

sa_-_Informa%C3%A7%C3%B5es_Gerais_Rev_01.pdf e acompanhar a evolução do 

plano de retomada das atividades presenciais da UFABC. 

b) Não é permitida a entrada de pessoas que não sejam usuários do laboratório, exceto 

com autorização prévia ou necessidade emergencial (p. ex. infraestrutura ou acidentes) 

c) Usuários que apresentem sintomas gripais ou diagnosticados com COVID-19, ou ainda 

que tenham tido contato com pessoas com diagnóstico positivo para COVID-19, devem 

informar seu orientador(a) e a UFABC via COVIData (https://covidata.ufabc.edu.br/), 

permanecer em isolamento, conforme orientação médica. O retorno às atividades 

presenciais somente será autorizado passado o período de isolamento determinado por 

autoridade médica competente. 

d) Os usuários ficam responsáveis por obedecer aos protocolos de segurança 

recomendados pelas autoridades sanitárias no trajeto entre sua residência e a UFABC, de 

modo a evitar se expor a situações de risco desnecessárias e que possam implicar em 

transmissão da COVID-19. 

e) Caso o número de usuários interessados em usar o laboratório seja maior que a 

capacidade, será elaborada escala semanal, para evitar aglomerações. 

f) O uso de equipamentos da Central Experimental Multiusuário (CEM) se dará conforme 

instruções da própria CEM, cabendo ao usuário solicitar e justificar o acesso ao 

equipamento por e-mail (cem@ufabc.edu.br) 

g) Recomenda-se o uso de álcool gel para higienização das mãos, como medida 

complementar a lavagem 

i) Recomenda-se a higiene de materiais de uso individual antes e após o uso (p. ex. óculos 

de segurança) e lavagem semanal de aventais 

 

 

TODA E QUALQUER ANORMALIDADE RELACIONADA A ROTINA DO LABORATÓRIO 

OU O NÃO CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DEVEM SER 

COMUNICADAS AOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS COM BREVIDADE. 

https://propes.ufabc.edu.br/images/covid/Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_PEL_Pesquisa_-_Informa%C3%A7%C3%B5es_Gerais_Rev_01.pdf
https://propes.ufabc.edu.br/images/covid/Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_PEL_Pesquisa_-_Informa%C3%A7%C3%B5es_Gerais_Rev_01.pdf
https://covidata.ufabc.edu.br/
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