
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO TÉCNICO 

ATENDIMENTO  

PARA ALUNOS 
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1. CONTEXTO 

Apresentar as diretrizes de acordo Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19), responsável por um surto em 2019 e uma pandemia em 

2020.  

PORTARIA CONJUNTA N.º 20, DE 18 DE JUNHO DE 2020 - Estabelece as medidas a serem 

observadas visando à prevenção, ao controle e à mitigação dos riscos de transmissão da  

COVID-19 nos ambientes de trabalho (Orientações Gerais. Processo n.º 19966.100581/2020-51).  

De acordo com a publicação: 

Art. 2.° O disposto nesta Portaria não autoriza o descumprimento, pelas organizações: 

I - das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho; 

II - das demais regulamentações sanitárias aplicáveis; 

III - de outras disposições que, no âmbito de suas competências, sejam incluídas em regulamentos 
sanitários dos Estados, Distrito Federal ou Municípios; e 

IV - de medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho oriundas de convenções e acordos 
coletivos de trabalho. 

2. SINTOMAS 

O coronavírus tem sintomas parecidos com os de uma gripe. Abaixo, destacam-se os mais 

frequentes: 

✓ Tosse  

✓ Espirros  

✓ Febre 

✓ Dor no corpo 

✓ Cansaço  

✓ Indisposição 

✓ Falta de ar 

✓ Diarreia  

✓ Perda do paladar e olfato  

✓ Cefaleia 

✓ Dor de garganta 

✓ Coriza 

✓ Nariz congestionado 

 

 



 

 

3. PROCEDIMENTOS  

 

3.1 GERAL 

a) Monitoramento de temperatura de todos que entram nas dependências do colégio, com 

termômetro infravermelho de testa. 

b) Instalação de dispenser de álcool gel 70% acionado com os pés em locais estratégicos como 

entradas principais, restaurante, corredores, salas de aula etc. 

c) Aviso do protocolo e dicas sobre higienização nos canais oficiais do colégio e espalhados pela 

escola.  

d) Instalação de adesivos de piso em locais de grande aglomeração, para controlar a entrada no 

colégio em períodos de pico e áreas de risco, como (enfermaria, refeitório, biblioteca etc.). 

e) Banheiros e superfícies de muito contato como maçanetas terão aumento na rotina de limpeza. 

f) Uso de máscaras obrigatório por todos.  

• As máscaras de pano precisam ter pelo menos duas camadas, podem ser usadas por até 3 

horas, desde que não tenha sido contaminada ou esteja úmida.  

• Devem ser lavadas sempre ao chegar em casa com água sanitária, deixando-as de molho por 

pelo menos 30 minutos. 

• As máscaras cirúrgicas descartáveis, podem ser utilizadas por até 4 horas, desde que não 

tenham sido contaminadas ou estejam úmidas; nesse caso, substituir por outra. 

3.2    Salas de aula:  

a) Divisão das salas de aula reduzindo a quantidade de alunos por turma e garantindo o 

distanciamento de 1,5 metro entre alunos. 

b) Manter janelas e portas abertas para facilitar a troca de ar dos ambientes. 

c) Rotina de higienização de acordo com novo padrão operacional de higiene e limpeza.  

d) Acompanhamento das atividades por um profissional de saúde para visualização de erros 

comuns e orientação de procedimentos corretos, principalmente nas turmas de crianças menores 

que tendem a buscar maior contato físico com os amigos e professores.  

e) Redução de brinquedos coletivos; instituição de rotina de limpeza de brinquedos 

compartilhados e criação de “caixa da quarentena” para aqueles brinquedos e objetos que não 

podem ser higienizados.  



 

 

f) O uso do banheiro deve ser controlado para evitar aglomeração e contatos desnecessários. 

g) Rotina de higienização a cada final de aula por estudantes com acompanhamento de educador 

e equipe de limpeza 

3.3   Restaurante: 

a) Ajuste no horário de almoço de todos para que a quantidade de pessoas no salão seja 

reduzida, instalação de adesivos no piso e cadeiras para indicar distância mínima necessária de 

1,5 metro entre uma pessoa e outra; 

b) Uso de máscara obrigatório; tirar, apenas, durante o momento da refeição; 

c) É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização. Todos os talheres 

são devidamente higienizados e embalados individualmente; 

d) Condimentos, sal e açúcar devem estar em sachês individuas de preferência embalados em 

porções individuais caso seja ofertado;  

e) Instalação de anteparo de vidro ou acrílico que proteja os alimentos; 

f) Instalação de dispenser de álcool gel 70% acionado com os pés em locais estratégicos do 

restaurante; 

g) Aumento na rotina de higienização de mesas e cadeiras; 

h) Refeição servida por uma pessoa única paramentada, com extinção do sistema de 

autosserviço. 

3.4    Quadras e piscina: 

a) A piscina e as quadras são espaços de uso coletivo e os esportes coletivos devem ser 

suspensos até que a OMS e o MEC indiquem nível maior de segurança; 

b) Recomendação de substituição de esportes coletivos por individuais.  

3.5   Espaços de funcionários (sala dos professores, administrativo, RH etc.): 

a) Divisão das salas reduzindo quantidade de profissionais por ambiente. 

b) Quando necessário, instalação de divisórias de acrílico para isolamento de baias ou estações 

de trabalho. 

c) Evitar o uso de ar-condicionado. As janelas devem ficar abertas para facilitar a troca de ar dos 

ambientes. 



 

 

d) Rotina de higienização intensificada de acordo com novo padrão operacional. 

e) Uso de máscaras em todos os ambientes.  

f) Disponibilidade de dispensadores de álcool gel de mesa em todas as estações de trabalho e 

álcool líquido para higiene de superfícies. 

3.6   Enfermaria: 

a) Instalação de adesivos no piso com a distância mínima necessária entre uma pessoa e outra de 

1,5 metro. 

b) Ajuste de cadeiras individualizadas para triagem com distância segura.  

c) Sala de Isolamento identificada na porta com demarcação de área e acrílicos individualizando 

entre macas e poltronas até a chegada dos pais. 

4. CUIDADOS E ATENDIMENTOS NA ENFERMARIA 

• Uso de máscara e EPI obrigatório. 

• Distanciamento entre as mesas de 1,5 metro. 

• A lavagem das mãos deve acontecer com frequência, sob supervisão de professores e 

funcionários. 

• Avaliação clínica dos casos suspeitos. 

• Casos suspeitos: serão encaminhados para sala exclusiva (Enfermaria 02); estudantes 

que tiveram contato com o caso suspeito devem ficar em observação de sintomatologia.  

• Casos confirmados: estudantes que tiveram contato com um caso confirmado devem 

iniciar a quarentena (14 dias). 

• Os responsáveis serão contatados para orientação de um serviço médico de imediato. 

• O estudante só poderá retornar ao colégio após relatório médico de alta.  

• A medida de isolamento tem como objetivo separar pessoas saudáveis das suspeitas da 

COVID-19 ou que entraram em contato com casos suspeitos ou confirmados. Todas as 

pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal (SG) (1) deverão realizar isolamento 

domiciliar, portanto, faz-se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do 

período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos sintomas. Em referência à Portaria 

n.º 454 GM/MS, de 20 de março de 2020, é importante esclarecer que o ato normativo 

recomenda, como medida não farmacológica, o isolamento, o mais precoce possível, das 



 

 

pessoas com qualquer sintoma respiratório, com ou sem febre. Contudo, para diagnóstico e 

notificação de Síndrome Gripal (e demais medidas correspondentes previstas nessas 

diretrizes, a serem adotadas pelos serviços de saúde), é necessário seguir os critérios atuais 

que consideram febre um sintoma passível de notificação. 

• Medicamentos só serão administrados com prescrição médica. 

• A notificação ficara sob responsabilidade da instituição de saúde que realizou o teste.  

5. FLUXO DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS  
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