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INFORMATIVO AOS PROFESSORES E ALUNOS FUMESC
Machado, 21 de junho de 2021
Prezados(as),
Considerando que a Prefeitura Municipal de Machado, por meio da Deliberação
do Comitê do Covid-19 n. 28, de 21 de Maio de 2021, em seu Art. 8º, autorizou o retorno
às aulas presenciais, na rede de ensino pública e privada no 2º semestre de 2021;
Considerando que o protocolo sanitário apresentado pela FUMESC para o
retorno das atividades presenciais já foi devidamente aprovado pela Prefeitura
Municipal de Machado;
Considerando que a FUMESC está adotando todas as medidas sanitárias
descritas no protocolo sanitário aprovado pela Prefeitura Municipal de Machado;
Informamos que no dia 02/08/2021, retomaremos as aulas presenciais no
Ensino Superior, caso não haja determinação legal vedando o retorno.
Esclarecemos que os alunos que não puderem retornar na forma presencial,
poderão assistir às aulas ministradas presencialmente, na modalidade remota, em
tempo real, sendo que estas serão transmitidas diretamente da FUMESC de forma ao
vivo.
MEDIDAS PREVENTIVAS
A todos que retornarem ao ensino presencial, ressaltamos as orientações já
explicitadas referente ao cumprimento das regras e procedimentos de biossegurança
em todos os espaços da escola, especialmente no que se refere:
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Ingresso na Instituição
•

O ingresso dos alunos será de forma escalonada para que não haja
aglomeração;

•

Aferição de temperatura de todos que adentrarem na instituição, com a vedação
de entrada de pessoas (funcionários, alunos e professores) com temperatura
igual ou superior a 37,8º.

•

Será obrigatório o uso de máscara dentro das dependências da instituição
(professores, alunos e colaboradores).

•

Será disponibilizado álcool gel 70%, bem como tapetes sanitizantes na entrada
da instituição.

Nas salas de aula
•

Distanciamento entre as cadeiras das salas de aula em 1,5 (um vírgula cinco)
metros entre si.

•

Será disponibilizado álcool gel 70% em todas as salas de aula;

•

Preferencialmente, os alunos não serão mudados de sala de aula durante o
período escolar. É o professor que deverá se deslocar até a sala de aula.

•

Uso permanente de máscara por todos, inclusive professores (recomendamos o
uso da máscara N95 para melhor proteção individual e do coletivo);

•

Não compartilhar objetos escolares como, canetas, lápis, corretivo, etc.

Nas áreas comuns
•

Higienização periódica dos ambientes coletivos;

•

Distanciamento físico em todos os espaços (incluindo pátios, salas de aula,
refeitórios, sanitários, etc);

•

Disponibilização nos sanitários: lavatório/pia com dispensador de sabonete
líquido, porta papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e saco plástico e
abertura sem contato manual;
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Obrigatório aos alunos e professores a utilização de recipientes INDIVIDUAIS
para o consumo de água, evitando o contato direto da boca com as torneiras.

•

Horários dos intervalos intercalados de forma a evitar aglomeração.

•

Os funcionários da limpeza utilizarão os EPIs (máscara, botas impermeáveis de
cano longo e luvas de borracha, gorros, face shield/protetor facial) fornecidos
pela instituição de acordo com o tipo de atividade executada;

•

Na cantina:
o Haverá disponibilização de álcool gel 70%;
o Demarcações no chão para manter distanciamento na fila do caixa.
o Os alunos devem manter o distanciamento. Sendo assim os lugares para
alimentação serão demarcados.
o Os funcionários trabalharão de máscaras e protetores faciais, e a
manipulação de alimentos será feita mediante obediência aos protocolos
de higienização.

Pedimos a colaboração e compreensão de todos.
Qualquer informação adicional contate o (a) coordenador (a) de seu curso.

Robertson Rodrigues Pereira
Presidente da FUMESC

