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Formulário de Controle de Acesso -
Laboratório L611
- ANTES DE PREENCHER O FORMULÁRIO, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES! 
 
INFORMAÇÕES GERAIS  
 
- Para acessar o Laboratório L611 é necessário preencher esse formulário. Pedimos que 
seja preenchido com 48 horas de antecedência da data solicitada de acesso. 
- A autorização de acesso será enviada via email pela coordenação do laboratório. 
- O objetivo do formulário é de controlar o número de pessoas presentes no local, já que é 
limitado a 3 pessoas, trabalhando simultaneamente, no espaço do laboratório. 
- Preencher esse formulário não isenta a necessidade de preencher o formulário de 
"Justificativa de ida aos campi da UFABC" 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZekqJGwvjnlyCpzL2_JqLXmwapQ_ECmvba
TCOmOQrPoLPVg/viewform) que deve ser preeenchido com 48 horas de antecedência de 
acesso ao campi. 
- Os procedimentos de segurança obrigatórios estabelecidos pela UFABC devem ser 
obedecidos. Acompanhe as informações atualizadas sobre o acesso na página da Pró-
reitoria de Pesquisa. 
- Realizar a testagem para detecção da Covid-19.  Devem realizar o teste todos os 
integrantes da comunidade universitária que necessitem ingressar nas dependências da 
Universidade. Todos que possuem justificativa para frequentar a UFABC durante a 
pandemia realizarão a testagem semanalmente. O kit lacrado em envelope contém material 
esterilizado e instruções para realização do procedimento. 
- Os kits estão disponíveis para retirada  no Bloco A (piso térreo, próximo à rampa), no Bloco 
B (piso térreo - após catracas), Bloco L (piso térreo, hall de acesso ao primeiro andar).  
-Após a realização do teste, a pessoa deverá depositar a embalagem com material coletado 
em urna específica e sinalizada no local. 
 
 
REGRAS PARA ACESSO AO LABORATÓRIO: 
 
1) Colocar máscara exclusiva para uso no interior do laboratório. 
 
a) As máscaras descartáveis devem ser usadas durante no máximo 4 horas; 
b) Podem ser utilizadas máscaras descartáveis ou de tecido, e as mesmas devem ser 
trocadas se estiverem úmidas ou danificadas; 
c) O usuário deve ter pelo menos 1 máscara de reserva; 
d) O uso de máscara não reduz ou substitui as demais medidas preconizadas. 
 
2) Materiais pessoais, como mochilas e bolsas, deverão permanecer do lado de fora do 
laboratório. 
 
a) Deve ser evitada a entrada nos laboratórios com materiais pessoais, sendo recomendada 
apenas a entrada de materiais essenciais a segurança do usuário e atividade desenvolvida; 
b) Devem ser usados os armários nos corredores; 
c) Os cadeados são de responsabilidade do usuário; 
d) Os materiais pessoais que precisam ser utilizados nas dependências do laboratório 
devem ser limpos com papel toalha e, se possível e sem danificar os materiais, higienizados 
com álcool 70%. 
 
3) Faça o uso de EPIs de acordo com a atividade que vá desenvolver,  faça o uso de jaleco 
de manga comprida, e de luvas durante a permanência no laboratório. 
 
4) Deve ser realizada a lavagem das mãos com água e sabão ao entrar no laboratório, antes 
de iniciar as atividades. 
 
a) Sempre que necessária a higienização das mãos deve ser repetida; 
b) Pode ser utilizada a higienização com álcool 70%. 
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5) Repetir esses procedimentos sempre que entrar no laboratório. 
 
REGRAS GERAIS PARA ACESSO AO LABORATÓRIO: 
 
1) Permanecer de máscara o tempo todo, independentemente da atividade ou da 
presença de outras pessoas. 
 
2) Manter distância de 1,5m de outras pessoas; 
a) Evitar o contato direto com outros usuários, como aperto de mão; 
b) Evitar conversas, comunique-se somente o necessário; 
c) Evitar o uso acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógio; 
d) Evitar o uso de equipamentos simultaneamente. 
3) Procurar manter a ventilação do laboratório. 
a) Se possível trabalhar com janelas abertas ou propor outras medidas; 
b) Evitar o uso de ar condicionado compartilhado com outros laboratórios; 
4) Evitar atitudes que possam resultar em contaminação: 
a) Evitar tocar no rosto, mesmo de máscara, sem as mãos previamente 
higienizadas; 
b) Prender cabelos longos, ou usar toucas; 
c) Movimente-se cuidadosamente; 
d) Concentre-se nas atividades desenvolvidas 
 
5) Utilizar vestimentas adequadas para trabalho em laboratório; 
a) É obrigatório o uso de calça comprida e calçados fechados; 
 
6) Utilizar EPIs indicados para o laboratório ou atividade desenvolvida; 
  
7) Não devem ser consumidos e/ou armazenados alimentos e bebidas no 
laboratório, incluindo água ou café. 
 
8) Verificar as instalações do laboratório cuidadosamente ao terminar as atividades: 
a) Verifique se os equipamentos estão desligados, e de preferência 
desconectados das tomadas; 
b) Verifique se as torneiras das pias estão fechadas; 
c) Verifique geladeiras e freezers, se as portas estão fechadas; 
d) Verifique se armários com tranca estão devidamente trancados; 
e) O último usuário deve verificar se as luzes estão apagadas e se as portas do 
laboratório foram devidamente trancadas ao sair. 
f) Verificar se o chuveiro e lava olhos de emergência estão desobstruídos para 
utilização rápida em caso de acidentes. 
 
 
9) Qualquer ocorrência ou irregularidade deve ser comunicada ao responsável 
(Professor Orientador ou Coordenador de Laboratório). 
 
CIRCULAÇÃO NO CAMPI 
 
Circulação nos Campi 
 
1) Evitar circular pelo Campus, visitando apenas as instalações necessárias ao 
desenvolvimento das atividades de pesquisa: 
a) Leia com atenção as recomendações específicas para o uso de sanitários, copa e 
elevadores; 
b) Essas recomendações estão afixadas nos locais a que se referem; 
 
2) Evitar o uso de elevadores: 
 
3) Informar ao responsável (Professor Orientador ou Coordenador do laboratório) se 
você está com sintomas ou diagnóstico de Covid-19. 
 
NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DO LABORATÓRIO AS QUARTAS-FEIRAS NO PERÍODO DA 
MANHÃ, ESSE PERÍODO É DESTINADO A LIMPEZA DO LOCAL.
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Horário

:

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

Nome completo

Sua resposta

Data de acesso ao laboratório

Data

dd/mm/aaaa

Horário

Intervalo de dias que pretende realizar o laboratório (p.ex 01/09 a 08/09),
limitado a uma semana por solicitação.

Sua resposta

Justificativa

Sua resposta

Enviar

 Formulários
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