
PLANO DE EXECUÇÃO LOCAL 

 

LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE NÍVEL 2 DE BIOSSEGURANÇA PARA TRABALHO COM VETORES LENTIVIRAIS 

DO CCNH 

LOCALIZAÇÃO: 314-3, BLOCO A, TORRE 3  

CAMPUS SANTO ANDRÉ 

 

Regras gerais 

 

▪ Todos os usuários do referido laboratório devem seguir os “Procedimentos de 

Segurança para Utilização dos Laboratórios de Pesquisa durante a Pandemia do 

Covid-19”, disponibilizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFABC no link: 

https://propes.ufabc.edu.br/images/covid/Orienta%C3%A7%C3%B5es-para-PEL-

Pesquisa-Laborat%C3%B3rios.pdf. 

▪ Usuários que apresentem sintomas compatíveis com Covid-19, ou diagnosticados com 

Covid-19, ou ainda que tenham tido contato com outras pessoas também 

diagnosticadas, devem informar ao responsável  

▪ Como requisito para acesso às dependências da UFABC, todos os usuários devem fazer 

semanalmente a testagem por auto-coleta para Covid-19.  

▪ É PROIBIDA a entrada de pessoas não vinculadas diretamente ao laboratório; 

▪ Será permitida a entrada de notebooks e cadernos. Mochilas e bolsas deverão ser 

armazenadas no armário de metal localizado no corredor.  

▪ Para garantir o distanciamento entre os usuários, será permitida a presença de no 

máximo 3 pessoas ao mesmo tempo nas dependências do laboratório. O agendamento 

de uso do laboratório será feito através do site do CCNH ou grupo de WhatsApp do 

laboratório. 

▪ Os discentes deverão comunicar suas idas ao laboratório ao seu orientador 

responsável, para que este autorize suas entradas. 

 

Para acessar o laboratório os usuários deverão: 

▪ Utilizar máscara exclusiva para uso no interior do laboratório. 

▪ Lavar as mãos com água e sabão e passar álcool 70% 

▪ Os procedimentos de desinfecção deverão ser repetidos a cada saída e retorno ao 

laboratório.  

▪ Seguir as regras específicas de biossegurança do local, presentes no manual de 

biossegurança do laboratório.  

https://propes.ufabc.edu.br/images/covid/Orienta%C3%A7%C3%B5es-para-PEL-Pesquisa-Laborat%C3%B3rios.pdf
https://propes.ufabc.edu.br/images/covid/Orienta%C3%A7%C3%B5es-para-PEL-Pesquisa-Laborat%C3%B3rios.pdf


 

Durante as atividades dentro do laboratório os usuários deverão: 

▪ Permanecer de máscara o tempo todo, independentemente da atividade desenvolvida 

ou da presença de outras pessoas; 

▪ Conversar somente o necessário; 

▪ Manter distância de 1,5m dos demais usuários; 

▪ Limpar a área de trabalho com álcool 70 antes do início e ao término dos 

experimentos. 

 

Recebimento de Encomendas: 

▪ Encomendas devem ser recebidas na área externa do laboratório, sempre com uso de 

luvas e máscaras; 

▪ Os materiais recebidos devem ser higienizados antes de abertos; 

▪ Embalagens pequenas podem ser descartadas no lixo comum do laboratório, enquanto 

embalagens grandes devem ser deixadas do lado de fora do laboratório ou 

entregues para a equipe de limpeza. 

 


