Plano de Execução Local – L109-1
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 3 (três) pessoas no ambiente, com agendamento
prévio
por
meio
de
planilha
disponibilizada
em:
https://drive.google.com/drive/folders/1jV4cd0JvUnEOHheWXyME09AGLnFWiR3l
Neste mesmo diretório estão disponibilizados os documentos de regulação dos
espaços da UFABC durante as diversas fases da pandemia.
O laboratório contará com:
- limpeza semanal, quando não será permitido o uso do laboratório. A data
da limpeza estará marcada na planilha de agendamento;
- álcool gel disponibilizado nas mesas do laboratório para higienização pessoal
e dos ambientes de uso (mesas, equipamentos etc.);
- papel toalha ou equivalente para limpeza geral;
- informações diversas sobre o Covid (uso de máscaras etc) fixadas de forma
visível;
Independentemente dos procedimentos do Laboratório o usuário deverá seguir os
procedimentos de uso das dependências da UFABC, atualizados constantemente.
Entre eles cito:
- Realização da testagem para detecção da Covid-19 no próprio campus;
- Acompanhar as informações atualizadas sobre o acesso na página da Próreitoria de Pesquisa - atualizações e dúvidas podem ser vistas em
https://www.ufabc.edu.br/monitoramentocovid19/perguntas-frequentes.
- O acesso às dependências da UFABC, incluindo os laboratórios, devem
ser previamente informados à Seção de Segurança Comunitária da ProAP,
por meio do Formulário de Comunicação de Acesso aos Campi, acessado no
link:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmw
apQ_EC mvbaTCOmOQrPoLPVg/viewform).
Os usuários deverão:
A) Colocar máscara exclusiva para uso no interior do laboratório
B) Permanecer de máscara o tempo todo, independentemente da atividade ou
da presença de outras pessoas.
C) Manter distância de 1,5m de outras pessoas;
D) Manter as janelas do laboratório abertas.
E) Evitar atitudes que possam resultar em contaminação
F) Não devem ser consumidos e/ou armazenados alimentos e bebidas no
laboratório, incluindo água ou café.
G) Verificar as instalações do laboratório cuidadosamente ao terminar as
atividades

H) Os usuários devem higienizar às mãos imediatamente após a entrada no
laboratório com álcool gel.
I) Equipamentos devem ser higienizados antes e após o uso
J) Qualquer ocorrência ou irregularidade deve ser comunicada ao responsável
(Marcia Aguiar – marcia.aguiar@ufabc.edu.br ).
K) Em caso de emergência, Ligar no ramal de emergência 7007
(internamente) 33567007 (fora da UFABC)

