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Conif cria comissão para definir ações sobre o
Covid19
O Conselho Nacional dos Institutos Federais (Conif) informa que participará do
Comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação, que avaliará os
impactos e medidas a serem tomadas nas próximas semanas no que se
refere às mudanças nas rotinas de atividades acadêmicas no âmbito das
instituições do Sistema Federal de Ensino.

Quanto às atividades do Conselho, fica definida a suspensão da próxima
reunião do Pleno, bem como todas as demais reuniões convocadas pelo Conif,
conforme deliberação ocorrida na 104ª Reunião Ordinária, em Brasília.
Ressalta-se que tais ações visam tão somente a preservação da saúde e
integridade de todos os servidores e profissionais da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Clique para acessar a nota

Até a próxima terça-feira (17/03), a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (Setec) divulgará as medidas a serem tomadas com relação à
rotina no âmbito das instituições que integram a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.

Recomendações do Ministério da Saúde às
Instituições Federais de Ensino
Promover atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta
respiratória (comportamento ao tossir ou espirrar);
Estimular a higienização das mãos com água e sabonete líquido e/ou
preparações alcoólicas, provendo, conforme as possibilidades, lavatório
com dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha, lixeira
com tampa acionamento por pedal e dispensadores com
preparações alcoólicas para as mãos (álcool em gel), em pontos de
maior circulação, tais como: recepção, corredores de acessos à sala de
aulas e refeitório;
Estimular o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado;
Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e
demais espaços (cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e
equipamentos) após o uso. Preconiza-se a limpeza das superfícies, com
detergente neutro, seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de
sódio);
Evitar compartilhamento de copos/vasilhas;
Estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água,
evitando o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros;
Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas
abertas);
Evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes
fechados, durante o período de circulação dos agentes causadores de
síndromes gripais, como o novo coronavirus (COVID-19);
Manter a atenção para indivíduos (docentes, discentes e demais
profissionais) que apresentem febre e sintomas respiratórios (tosse,
coriza, etc.). Orientar procura por atendimento em serviço de saúde e,
conforme recomendação médica, manter afastamento das atividades;
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Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de caso(s)
de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

Ministério da Saúde lança aplicativo
O Ministério da Saúde lançou o aplicativo "Coronavírus - SUS", que pode ser
baixado gratuitamente no seu celular Android ou Iphone.
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