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Este manual, foi baseado no Protocolo de 
Biossegurança do IFSP câmpus São Roque 
de fevereiro de 2022 e serve como um guia 

rápido para tirar dúvidas frequentes a respeito 
do retorno às atividades presenciais no câmpus 

São Roque.

O referido protocolo de 
biossegurança se aplica às 
dependências internas do 

câmpus São Roque do IFSP, e é 
válido enquanto perdurar o 

estado de emergência da saúde 
pública mundial, podendo vir a 

ser alterado por revisões e 
atualizações posteriores. As 
diretrizes estabelecidas são 

aplicáveis a todos os membros 
da comunidade acadêmica: 

estudantes,
servidores, terceirizados e 

visitantes.

3. 3. Servidor que testou positivo para COVID 
(com atestado para afastamento das 
atividades laborais):

- Sugere-se informar a chefia imediata 
e, no caso de docentes, também a 
coordenação dos cursos para que possam 
juntos definir a melhor estratégia em 
relação às aulas (exemplos: troca de aulas, 
substituição, reposição presencial ou 
reposição com atividades no Moodle)

*link do ‘passo a passo’ para envio de 
atestado: 
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a
-informacao/faq/sou-gov.br/atestado/1-co
mo-incluir-atestado-de-saude-no-aplicativ
o-sou-gov-br

Créditos das ilustrações: Rubia Brenda Augusto Lisboa, 
estudante de TGA, bolsista do projeto de extensão 2021
“IFSP São Roque apoiando os idosos no Enfrentamento da Pandemia”



1. De acordo com a Portaria Normativa 
n° 37/2022 – RET IFSP é OBRIGATÓRIA 
a comprovação de VACINAÇÃO contra 
a COVID-19, para entrada e circulação 
de pessoas nas dependências de todas as 
unidades do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo.

DIRETRIZES BÁSICAS PARA DIRETRIZES BÁSICAS PARA 
O USO DOS ESPAÇOS DO O USO DOS ESPAÇOS DO 

IFSP CÂMPUS SÃO ROQUEIFSP CÂMPUS SÃO ROQUE

Servidores, alunos e terceirizados 
devem ter comprovado a 

vacinação diretamente no IF para 
terem o acesso liberado.

Visitantes deverão apresentar 
comprovação na portaria.

2.2. Se não apresentar sintomas, mas residir 
com alguém com sintomas:

- Caso NÃO apresente termo, 
atestado, declaração médica ou técnica 
atualizada recomendando o isolamento, 
poderá frequentar o Câmpus, mas deverá 
ficar atento a possíveis sintomas. Ou 
poderá verificar com a chefia imediata a 
possibilidade de realizar trabalho remoto. 
Alinhar com a chefia imediata e definir as 
atividades laborais que julgarem 
pertinentes para o bom andamento dos 
trabalhos;

- Caso possua termo, atestado, 
declaração médica ou técnica atualizada 
recomendando o isolamento, ficará 
afastado das atividades laborais.  Deverá 
comunicar imediatamente à chefia 
imediata, e quando docente, o 
coordenador do curso.



SERVIDORESSERVIDORES

1.1. Se apresentar sintomas:

- Se estiver em casa, não deve se dirigir 
ao Câmpus. Avisar a chefia imediata e, 
quando docente, avisar também a 
coordenação dos cursos em que ministra 
aulas;

- Procurar o serviço de saúde e seguir 
orientação médica;

- Se estiver no Câmpus, deverá deixar 
o Câmpus imediatamente e seguir o 
mesmo protocolo acima;

- Docentes deverão junto à 
coordenação do curso, definir a melhor 
estratégia em relação às aulas (exemplos: 
troca de aulas, substituição, reposição

presencial ou com atividades no AVA).

2. Será realizada a aferição 

de temperatura na entrada 
ao câmpus. 

a. Aguardar na sombra de 3 a 5 
minutos e aferir novamente;

b. Persistindo a temperatura acima 
de 37,5° na nova aferição:

Maior de 18 anos: será orientado a 
retornar para casa e procurar uma 
unidade de saúde;

Menor de 18 anos: aguardar em 
local definido pela CAE ou CSP, que fará o 
contato com o responsável para vir buscar; 
procurar uma unidade de saúde.

SE A TEMPERATURA 
ESTIVER ACIMA DE 

37,5°C:



2.2. Se não apresentar sintomas, mas residir 
com alguém com sintomas:

- Caso não apresente termo, atestado, 
declaração médica ou técnica atualizada 
recomendando o isolamento, poderá 
frequentar as aulas, mas deverá ficar 
atento a possíveis sintomas;

- Caso apresente termo, atestado, 
declaração médica ou técnica atualizada 
recomendando o isolamento, o estudante 
deverá apresentar o documento no prazo 
de até 3 dias do início do atestado; a CRA 
dará encaminhamento de acordo com a 
organização didática de cada modalidade 
de ensino.

3. O uso de MÁSCARAS é 
obrigatório em todos os 

ambientes do Câmpus. Retire 
apenas para ingerir líquido ou 

alimentos e coloque-a 
novamente logo em seguida.

3.2. Servidores e estudantes são 
responsáveis por chegar de máscara e 

trazer reserva para troca a cada 3 horas.
O IF fornecerá máscara apenas em 

casos específicos.

3.1. A máscara deve cobrir o 
nariz e a boca. 
Utilize-a de forma correta!

3.3. As máscaras descartáveis devem ser 
jogadas em lixo específico para resíduos 

infectantes disponível no Câmpus.



4. Recomenda-se 
alimentar-se em áreas 
próprias para esse fim, 

evitando aglomerações. 
As máscaras devem ser 

recolocadas imediatamente 
após a ingestão dos 
alimentos e bebidas.

5. Recomenda-se a manutenção de um 

distanciamento seguro entre pessoas 
em todos os ambientes internos e externos 

do Câmpus. Evite abraços e aperto de 
mãos.

* lembre-se de higienizar 
bem as mãos com água e 
sabão ou álcool gel antes 
de manipular alimentos.

12. Como devo proceder em caso 
de suspeita ou confirmação de 
COVID-19?

ESTUDANTESESTUDANTES

1.1. Se apresentar sintomas:
- se estiver em casa, procurar o serviço 

de saúde e comunicar o coordenador do 
curso;

- se estiver no Câmpus:
* menor de idade: dirigir-se ao 

local indicado pela CAE ou CSP que devem 
fazer o contato com o responsável para 
que venha buscá-lo; será orientado a 
procurar uma unidade de saúde;

* se maior de idade, o estudante 
deve ir embora e procurar o serviço de 
saúde.



~

10. Ao TOSSIR 
ou ESPIRRAR 
não retire a 

máscara.

11. Traga sua própria 
garrafa/copo. O 

BEBEDOURO está 
disponível apenas para 

abastecer. NÃO utilize-o 
para beber diretamente 

com a boca.

9. Os espaços de uso comum deverão 
estar VENTILADOS com portas e janelas 

sempre ABERTAS.



6. Estão disponíveis dispenser de 
ÁLCOOL GEL em todos os 
espaços do Câmpus. 

Aplique álcool gel nas mãos 
sempre que necessário!

7. Todas as salas, administrativas e de 
ensino, estão equipados com KIT 

HIGIENE composto por álcool-gel, álcool 
etílico 70% líquido, álcool isopropílico*, 

flanela e papel toalha.

* o álcool 
isopropílico é para 
uso exclusivo em 
equipamentos 

eletrônicos

8. Evite compartilhar objetos. Caso seja 
necessário, higienize as mãos e, na medida 
do possível, também o objeto antes e 
depois do compartilhamento. 

Para a limpeza de EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS
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