Plano de Execução local para Retomada de Atividades Presenciais
Este protocolo foi adotado para orientar o acesso ao laboratório L505 durante a
pandemia da COVID-19 – Fase 1.

1. Acesso ao laboratório
Só será permitida a entrada de usuários no laboratório que agendaram previamente
a ida para a data em específico.
Não é permitida a entrada de pessoas que não sejam usuários do Laboratório,
exceto com autorização prévia, como no caso da necessidade de manutenção de
equipamentos ou obras de infraestrutura.
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 (Professor Orientador ou Coordenador
de Laboratório) e a UFABC via COVIData (https://covidata.ufabc.edu.br/). Esses
usuários não devem frequentar a UFABC, sendo o retorno orientado pelo médico ou
seguindo as recomendações da ANVISA.
Cada aluno deve ser ficar responsável por manter atualizadas suas informações
sobre o comparecimento no laboratório, devendo ser utilizado o agendamento eletrônico
e/ou grupo do WhatsApp do laboratório para relatar qualquer imprevisto.
A ocupação simultânea máxima do laboratório é de 10 usuários.
Por questões de segurança sempre deverão estar presentes, no mínimo, dois
usuários no laboratório. Lembrem-se que o prédio está bastante vazio e em caso de
qualquer acidente é importante ter alguém próximo para os primeiros socorros e
providências.
Os agendamentos eletrônicos de comparecimento podem ser realizados em:
https://forms.gle/ubiTAJDkcN4GEiuR8

2. Protocolos gerais de segurança
Higienizar as mãos com álcool gel disponível em dispenser localizado do lado da
porta de entrada, antes de abri-la.
Remover a máscara utilizada no trajeto até a universidade e utilizar uma das
máscaras descartáveis disponibilizadas no laboratório.
O aluno deve ter pelo menos 1 máscara facial como reserva.
Lavar as mãos adequadamente ao entrar no laboratório. Foi disponibilizado
sabonete líquido para esta higienização.
O primeiro aluno a ingressar no laboratório deverá abrir todas as janelas possíveis,
e o último aluno deverá fechá-las.

3. Limpeza do laboratório
Limpar as bancas com álcool 70% antes de iniciar e após finalizar as atividades,
garantindo um ambiente mais higienizado para o próximo usuário.
Os equipamentos comuns de laboratório (balança, centrífuga, estufa, banho de
ultrassom e entre outros) devem ser higienizados antes e após a sua utilização.
No caso de recebimento de materiais: Caso a entrega esteja acondicionada em
embalagem de papelão, a mesma deve ser aberta e descartada fora do laboratório.
Entregas em embalagens de isopor ou outros materiais devem ser higienizadas com
álcool 70% antes de abertas.

4. Disponibilização de materiais de limpeza e EPIs
Os EPIs necessários para o uso do Laboratório são de responsabilidade do grupo
de usuários do Laboratório em questão. No caso de dificuldades, entrar em contato com
SEST/SUGEPE (e-mail: sest.sugepe@ufabc.edu.br).
Pedidos de materiais de limpeza (papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e
saco

plástico

para

resíduos

devem

ser

solicitados

através

do

e-mail

limpeza@ufabc.edu.br e pedidos de quaisquer outros materiais de papelaria/escritório
e produtos de limpeza (detergente, cloro, água sanitária etc.) devem ser solicitados
diretamente à Divisão de Suprimentos através do e-mail: suprimentos@ufabc.edu.br.

5. Alimentação
Fica proibido, sob qualquer circunstância, a ingestão de alimentos no interior do
laboratório.
É permitido apenas o armazenamento na geladeira exclusiva e o aquecimento de
alimentos no micro-ondas da área comum do laboratório.
É recomendado que toda a alimentação seja realizada em ambiente externo e com
distanciamento social: exemplo - a área externa do bloco L e copas.
É recomendado que os alunos façam suas refeições separadamente ou com
distância adequada para evitar contaminação (mínimo de 2 metros).
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres.

6. Considerações finais
Evitar circular pelo Campus, visitando apenas as instalações necessárias ao
desenvolvimento das atividades de pesquisa.
Leia com atenção as recomendações específicas para o uso de sanitários, copa e
elevadores. Essas recomendações estão afixadas nos locais a que se referem.
Dê preferência a utilização de escadas.
Serão realizadas reuniões periódicas com o grupo para reforçar as boas práticas de
laboratório e comunicar possíveis mudanças.

