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BOLETIM INFORMATIVO
Sala de Situação COVID-19 da Universidade do Extremo Sul Catarinense

Sala de Situação COVID-19

A Sala de Situação COVID-19 da Universidade do Extremo Sul Catarinense,
iniciou suas atividades nesta segunda-feira (13/07/2020), com o objetivo de
monitorar as situações de interesse epidemiológico e todas as ações de
proteção realizadas pela Universidade.

Nosso fluxo de
informações ocorrerá do
seguinte modo:
Demandas
do campus

SESMT

Diretoria de
Ensino

Coordenação de
laboratórios

Diariamente será emitido um
boletim informativo, com
informações gerais das ações e
cuidados no campus, além de
informações da região.

Gerência administrativa
do campus

Construção do
boletim informativo
pela sala de situação

Para dúvida e informações entre em
contato conosco:
Telefone - (48) 3431.2676

Realização: equipe da
Sala de Situação COVD19 UNESC

Graus de risco
Para melhor segurança, a Universidade foi dividida em três graus de risco:
Baixo risco

Médio risco

Alto risco

Atividades sem contato
direto com pessoas que
podem estar infectadas

Atendimento
administrativo a pessoas
que podem estar
infectadas ou não com o
novo coronavírus

Alto potencial de contato
com pessoas ou amostras
biológicas que podem estar
infectadas ou não com o
novo coronavírus

Kit com EPIs
Todos os professores, acadêmicos e colaboradores estão recebendo Kit com
EPIs no primeiro dia de retorno à Universidade por equipe de Biossegurança
devidamente qualificada para a ação, antes de iniciar qualquer atividade prática
ou de ingressar no campo de estágio.
No Kit para baixo e médio risco estão inclusos: 4 máscaras de tecido, álcool em gel,
cartilha informativa, orientações para cuidados com a máscara de tecido.
No Kit para alto risco estão inclusos: máscara PFF2, protetor facial, 4 máscaras de
tecido, álcool em gel, cartilha informativa, orientações para cuidados com a
máscara de tecido.
No Kit básico estão inclusos: máscara e álcool em gel.
Todos estão sendo capacitados para o uso correto dos equipamentos,
higienização, além de receber a cartilha com os cuidados essenciais,
seguido da assinatura do termo de responsabilidade.
Foram distribuídos 1.118 Kits de alto risco até o
momento. Sendo 1.078 para acadêmicos e 40 para
funcionários, professores e residentes da área da saúde.
Os Kits de baixo risco entregues somam 1.462. São
1.364 Kits para acadêmicos e 98 Kits para funcionários,
professores e residentes da área da saúde.
Para os demais funcionários foram 445 Kits entregues
até o momento.

Todos os Kits possuem a
quantidade de máscaras
necessárias para realizar a troca
a cada duas horas.

Retorno dos estudantes

Grupos de risco

Para a segunda-feira (13/07) a uma previsão de
que 2.557 acadêmicos circulem na Universidade.

Como forma de proteção aos colaboradores
da instituição que pertencem ao grupo de
risco, desde o início da pandemia foram
avaliados pelo SESMT e afastados da
presencialidade
pela
Universidade,
56
funcionários e 89 docentes, que permanecem
em trabalho remoto.

Destes, 8,1% não retornaram
presencialmente por ser grupo de
risco ou outros motivos.

RETORNO GRADUAL:
7,2% das 3.136 disciplinas ofertadas em 2020/1, estão sendo ofertadas
presencialmente.
20 cursos retornaram presencialmente:

1. Arquitetura e Urbanismo
2. Biomedicina
3. Ciências Contábeis
4. Ciência da Computação
5. Design
6. Educação Física Bacharelado
7. Enfermagem
8. Eng. Ambiental e Sanitária
9. Eng. de Produção
10. Eng. de Materiais

11. Engenharia Civil
12. Engenharia Mecânica
13. Engenharia Química
14. Farmácia
15. Fisioterapia
16. Gastronomia (EAD Híbrido)
17. Medicina
18. Nutrição
19. Odontologia
20. Psicologia

Medidas de biossegurança
Diversas medidas de biossegurança foram implantadas no campus:
- Comunicações visuais com indicação dos cuidados: isolamento físico, higienização e
prevenção de contágio da Covid-19;
- Tapetes sanitizantes, dispensadores de álcool gel 70% em todas as salas de aula,
laboratórios e espaços de uso comum, demarcações físicas dos espaços obedecendo o
distanciamento físico, placas de acetato;
- Desinfecção de todas as salas, espaços de convívio, laboratórios por aplicação de ozônio;
- Reforço na higienização e limpeza em todos os espaços entre turnos e trocas de turmas
com mais intensidade nas áreas de médio e alto risco;
- Veículos de transporte dos estudantes desinfetados por ozônio durante a permanência
na Universidade;
- Verificação da temperatura em todos os acessos principais dos blocos.

#UnescEspaçoProtegido

REGISTRE AQUI A SUA
DÚVIDA
VAMOS FAZER DA NOSSA
UNESC UM ESPAÇO AINDA MAIS
PROTEGIDO DO CORONAVÍRUS
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