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Estabelecer e divulgar regras adotadas pela SOPECE no que

tange os procedimentos necessários durante o seu

funcionamento presencial em meio à pandemia do Coronavírus;

Orientar e conduzir de forma responsável e consciente todos os

alunos e funcionários que compõem o nosso quadro corporativo,

assim como, todos os setores institucionais e equipes de

manutenção;

Auxiliar as autoridades e conscientizar a sociedade no controle

e prevenção contra a COVID-19.

O Protocolo de Biossegurança tem como objetivo: 

Objetivos 



Regras individuais 

1- Utilização de máscara para acessar a

faculdade, assim como, o seu uso dentro

da Instituição;

2- Medição de temperatura no acesso à

faculdade, somente sendo permitido o

ingresso quando a temperatura não

estiver acima de 36,5 graus célsius;

3- Manter as mãos higienizadas com

sabão e água, ou álcool em gel 70;

4- Evitar abraços ou apertos de mão.

O contato físico não deve ser realizado;

5- Evitar contato com as principais áreas

de contaminação como nariz, olho e boca;



9- Não compartilhar materiais de uso

individual, tais como copos, garrafas,

talheres, canetas, lápis, folhas e

outros objetos;

7- Respeitar o distanciamento de ao

menos 1,5 metros para as demais

pessoas;

8- Utilização de garrafas individuais para

beber água;

10-Respeitar os distanciamentos marcados

no piso

6- Espirrar em ambientes afastados;

Regras individuais 



Recomendações gerais

A Biblioteca permanecerá fechada para empréstimo de livros;

O estacionamento estará reduzido em 30% (trinta por cento) o

número de vagas disponíveis;

Disponibilização de álcool em gel nas áreas comuns

Os estudantes devem portar suas próprias máscaras;

Fechamento das portas giratórias (interditadas);

Manutenção de limpeza nos locais de acesso à Instituição;

Lanchonetes somente devem abrir, garantindo-se

redução de 50% das mesas e dos acessos dos estudantes;

Os serviços terceirizados (lanchonetes, restaurantes e
fotocópias) devem adotar regras específicas compatíveis com o

presente protocolo de biossegurança, bem como as regras de

higienização e de número de pessoas em atendimento;

Os elevadores devem ser utilizados apenas por pessoas com

dificuldades de locomoção para acessos aos andares superiores;

Os elevadores devem ser higienizado por funcionário da

Instituição, com pulverização diária, ao menos quatro vez ao dia;

O auditório deve permanecer fechado até segunda ordem;

As salas de aula devem ser desinfetadas em término de cada aula;

Os ar-condicionados não devem ser utilizados, até segunda

ordem, os ambientes devem ser mantidos com ventilação natural;

Proibido o manuseio de celulares dentro das salas;

As ferramentas práticas não devem ser compartilhadas sem que

antes tenha ocorrido a desinfecção.



Pedimos ainda que as pessoas usuárias de transportes

coletivos estejam mais atentas às nossas recomendações e

em caso de apresentarem sintomas como febre, dor de

cabeça, gripe e/ou tosse seca, procurem orientação médica,

não permaneçam no local institucional. 

 

A Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco agradece

a compreensão dos alunos e funcionários.

Estamos juntos na luta contra o coronavírus!

Disposições finais
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