PLANO DE BIOSSEGURANÇA

DA FACUL DADE DE COMUNIC AÇ ÃO DA UF BA

DO QUE SE TRATA?
Esse documento sintetiza as principais
medidas adotadas pela Faculdade de
Comunicação, em consonância com as
diretrizes da Universidade Federal da
Bahia, para um retorno responsável e
seguro das atividades presenciais.

www.facom.ufba.br
/facom.ufba

Após três semestres realizados
de forma exclusivamente
remota, a FACOM, assim como
toda a UFBA, planejou a
regularidade de grande parte
de suas atividades, observando
a permanência da situação
sanitária e adotando requisitos
de biossegurança para a
proteção de estudantes,
servidores(as), funcionários(as)
terceirizados e demais pessoas
que frequentam seu espaço.
A UFBA já adotou uma série de
protocolos cuidadosos que
visam proteger a vida da
comunidade universitária
diante da permanência da
emergência sanitária.
Esses protocolos estão
sintetizados no Plano de
Contingência e Medidas de
Biossegurança, principal
documento que apresenta os
requisitos gerais para a
realização de atividades
presencias.
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Principais
medidas a serem
seguidas já
contidas no Plano
da UFBA
Exigência do
esquema vacinal
completo;
Uso obrigatório de
máscaras
(recomendamos a
PFF2/N95)
Distanciamento social
de pelo menos 1,5m;
Higienização
constante das mãos
com álcool em gel
e/ou água e sabão.
Teremos um totem de
álcool 70% na entrada
da Unidade;
Prezar pela ventilação
das salas, sem uso de
ar-condicionado;
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Reuniões
Utilizar, preferencialmente, meios digitais para as reuniões de plenárias e
de trabalho.

Atendimento ao público
Serão utilizados preferencialmente meios digitais ou telefônicos, ficando o
atendimento presencial reservado às situações em que ele se faça
estritamente necessário.

Portaria
Não será mais assinada a retirada de chaves no livro da Portaria, o registro
será realizado diretamente pelos porteiros.

Elevadores

Os elevadores devem ser utilizados somente se estritamente necessário,
com prioridade para acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

Salas de aulas

As salas de aula terão redução na sua capacidade presencial, tendo em
vista a necessidade de distanciamento. O planejamento de turmas
híbridas já levou esse ponto em consideração. As salas que tiverem
basculantes altos deverão permanecer com os mesmos abertos, sendo
que as janelas maiores deverão ser abertas e fechadas a cada aula.

Setores administrativos
Recomenda-se a limpeza de cada estação de trabalho pelo servidor que
nela trabalha ao ingressarem no espaço, com álcool 70% líquido e panos
a serem fornecidos pelo Apoio da Unidade.
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Auditório
Por tratar-se de ambiente fechado que demanda a utilização de
ar-condicionado, o uso do Auditório para atividades de ensino ou de
eventos de extensão não poderá ocorrer em 2022.1.

Laboratórios
Ao final de cada aula/utilização dos laboratórios da Faculdade é
necessário que o(a) professor(a) em conjunto com os estudantes realize a
limpeza das estações de trabalho com álcool isopropílico e pano a serem
fornecidos pelo Apoio da Unidade.

Apoio da unidade

O Apoio da FACOM será responsável por fornecer os materiais necessários
para a limpeza, tais como álcool 70%, álcool isopropílico e panos. Caso a
sua máscara fique inutilizada e não tenha uma reserva, favor se dirigir ao
Apoio para retirar uma máscara descartável.

Núcleo de Comunicação e Extensão

Setor responsável por realizar uma campanha sobre o retorno seguro e
responsável para as atividades presenciais da FACOM.

Sintomas respiratórios

Pessoas com sintomas respiratórios ou outros sugestivos da Covid-19
devem se afastar das funções presenciais, com comunicação obrigatória
às instâncias responsáveis ou chefias imediatas da FACOM (aos
professores e Colegiado, no caso dos estudantes; ao departamento e
direção, no caso de docentes ou servidores técnico-administrativos). Para
mais informações ver as páginas 25 e 49 do Plano da UFBA.

Mais informações

Consulte o Plano de Contingência e
Medidas de Biossegurança da UFBA
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