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1. OBJETIVOS  

 

Manter a segurança e prevenção da saúde de todos os colaboradores, estudantes, 

terceirizados e/ou visitantes que precisarem adentrar nas dependências da FPS 

durante o período de Pandemia da COVID – 19, bem como estabelecer os 

protocolos de prevenção, medidas de segurança, identificação e adequado 

encaminhamento dos casos de coronavírus (confirmados e/ou suspeitos).  

 

2. CORONAVÍRUS – COVID-19 

 

Coronavírus é parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19, após casos registrados na China, e provoca 

a doença chamada de COVID-19.  

A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções, 

como:  

•  gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro;  

• contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;  

• contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, 

nariz ou olhos.  

 

 

• O período médio de incubação (período em que os primeiros sintomas levam para 

aparecer desde a infecção) por coronavírus é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 

dias.  

• Dados preliminares do coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa 

ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.  

• Os principais sintomas conhecidos até o momento são: febre acima de 37,8°C, tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade 

para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.  
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3. COMITÊ DE CRISE DA FPS 

 

O Comitê é composto por comissões e gestores/representantes de diferentes 

departamentos da FPS:  

• Direção, Serviço Social, Segurança do Trabalho, Segurança e Preservação 

patrimonial, Marketing e Ouvidoria e ficará encarregado de monitorar o 

avanço da doença e adotar as práticas recomendadas pelos órgãos médicos 

nacionais, bem como estabelecer em alguma medida o acompanhamento dos 

colaboradores infectados pelo coronavírus.  

• Comissão Educacional: Leopoldo Barbosa, Roberto Silva Júnior, Taciana 

Duque e Angela Salvi, Bruno Hipólito e Carine Azeredo;  

• Comissão Clínica: Edvaldo Souza, Flavia Morais, Taciana Duque, Fabricia 

Padilha, Dora Gouveia, Manoela Figueira, Cristina Figueira;  

• Comissão de operação e apoio : Daniela Serafim, Marcone Barros e Yale 

Veras. 

• Canal de comunicação com o Comitê de Crise: e-mail: comitecovid19@fps.edu.br. 

 

4. CANAL DE NOTIFICAÇÃO DA FPS 

 

• As suspeitas e casos confirmados devem ser comunicados ao gestor imediato do 

colaborador que comunicará ao canal de notificação determinado pela FPS.  

• Canal de notificação:  comitecovid19@fps.edu.br. 

• Todos os casos notificados deverão ser acompanhados pelo Comitê de Crise da FPS, 

preferencialmente via telefone, para execução de monitoramento, apoiando com 

orientações para o restabelecimento da saúde e, se for o caso, o pronto retorno à 

normalidade das atividades profissionais.  
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5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

As medidas de prevenção, em razão a pandemia, são essenciais e, inclusive, foram obtidas 

junto ao Ministério da Saúde, cujo principal papel é garantir que o bem maior seja preservado. 

A FPS buscará constantemente cumprir o seu dever social perante a coletividade de seus 

colaboradores e estudantes, bem como com o cuidado devido aos mesmos.  

 

As medidas de prevenção do Ministério da Saúde que devem ser seguidas e reforçadas são:  

• lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou usar álcool em gel; evitar tocar nos 

olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir;  

• evitar aglomerações se estiver doente e mesmo não estando;  

• manter os ambientes bem ventilados (janelas e portas abertas – isto também diminui o 

contato com maçanetas);  

• não compartilhar objetos pessoais;  

• evitar contato próximo com pessoas doentes;  

• ficar em casa quando apresentar sintomas que podem ser do coronavírus;  

• limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

• Orientar todos os colaboradores, estudantes, terceirizados, entregadores e visitantes a 

utilizarem os dispensers de álcool em gel instalados no campus para limpeza das mãos tão 

logo adentrem nas dependências da FPS;  

• Divulgação de informativos periódicos pela área de comunicação interna da FPS;  

• Divulgação de vídeos com orientações e treinamentos conduzidos por médicos, 

enfermeiro, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, farmacêuticos, assistentes 

sociais e outros para todos os colaboradores da FPS através do Webex, e-mails 

coorporativos e WhatsApp;  

• Recomendar aos colaboradores e estudantes que entrem em contato com o comitê de crise 

da FPS em caso de qualquer sintoma da COVID - 19;  

•  Identificar colaboradores idosos e com imunodepressão (pacientes em quimioterapia, 

crônicos renais, doenças pulmonares, diabetes etc.) para afastamento das áreas de risco e 

outros cuidados adicionais, com todo o cuidado de confidencialidade médica; 

• Recomendar aos colaboradores e estudantes que baixem o aplicativo do Ministério da 

Saúde denominado Coronavírus-SUS; 

• Utilizar termômetro digital na entrada da FPS, como mais uma ação preventiva;  
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• Suspender temporariamente:  

• Viagens;  

• Eventos com aglomeração de pessoas (ex. palestras, reuniões etc.).  

 

• Evitar temporariamente:  

• Contato físico, inclusive cumprimentos com mãos e beijos;  

• Reuniões presenciais: optar por ferramentas remotas de conferência (ex. 

webex, etc.);  

 

6. CASOS SUSPEITOS DE CONTAMINAÇÃO 

 

O colaborador que apresentar os sintomas do coronavírus ou que tiver retornado de 

viagem a locais endêmicos não deve comparecer para o trabalho (caso esteja em regime 

presencial) e deve comunicar prontamente ao gestor imediato.  

 

O gestor deve orientá-lo a:  

• manter-se em sua residência; evitar contato com outros colaboradores;  

• entrar em contato imediatamente com o Comitê de Crise: comitecovid19@fps.edu.br; 

• O colaborador que estiver no ambiente de trabalho e apresentar sintomas deve ser 

dispensado e orientado a buscar uma unidade básica de saúde e seguir as recomendações 

do ministério da saúde; 

• Caso o colaborador apresente-se inconsciente ou sem condições de locomover-se a uma 

unidade básica de saúde, acionar o serviço de saúde público local (SAMU); 

• O gestor também deve notificar o Comitê de Crise para que receba as devidas orientações; 

• Paralelamente, é importante notificar o Ministério da Saúde para receber o devido suporte 

e auxiliar na contenção da contaminação. Seguem os dados de contato:  

• Disque Notifica 0800-644-6645  

• notifica@saude.gov.br  

• http://bit.ly/2019-ncov  

• saude.gov.br/coronavírus  
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7. COLABORADORES EM REGIME DE TELE TRABALHO 

 

Os colaboradores orientados a ficar em suas residências e que estiverem em condições 

de trabalho deverão realizar Teletrabalho, de acordo com a orientação do gestor 

imediato, com exceção das seguintes situações:  

• Não tenha condições clínicas e, para tanto, deverá entrar em contato com o gestor direto;  

• O tempo de afastamento do ambiente de trabalho para casos suspeitos e contatos é de 14 

dias. Durante este período o comitê de crise da faculdade estará monitorando a evolução 

do quadro do colaborador e prestando as devidas orientações. Caso o colaborador realize o 

exame e o resultado seja negativo para o coronavírus, deverá encaminhar o comprovante 

ao gestor e retornar normalmente ao expediente de trabalho – Teletrabalho.  

 

8. CASOS CONFIRMADOS 

 

• Se algum colaborador realizar o exame clínico e for constatada a presença do coronavírus, 

deverá comunicar ao gestor imediato que notificará o COMITÊ DE CRISE DA FPS; 

• O colaborador deverá seguir os protocolos de tratamento conforme orientação médica 

externa e tomar todas as precauções necessárias para não ampliar a contaminação para 

familiares e demais colaboradores da FPS; 

• Todos os colaboradores que mantiveram contato próximo com a pessoa infectada (ou seja, 

de menos de menos de 2 metros), por mais de 15 minutos, devem ser direcionados a suas 

residências e seguir o mesmo protocolo dos “Casos Suspeitos de Contaminação” descritos 

no tópico 6; 

• O local de trabalho de todos os envolvidos deverá ser limpo e esterilizado com as devidas 

proteções contra contaminação.  
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9. AÇÕES PRESENCIAIS NA FPS DURANTE A PANDEMIA 

 

Todos os setores e seus respectivos gestores da FPS que durante a pandemia apresentarem a 

necessidade de realizar qualquer ação presencial no campus, deverão entrar em contato com o 

comitê de crise da FPS para que, conjuntamente, construam estratégias e/ou compartilhem um 

plano de ação onde sejam mostradas a segurança e conformidade de todas as medidas 

adotadas, tendo como parâmetro este protocolo de combate e enfrentamento à COVID-19. 
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MENSAGEM FINAL 

 

Todas as orientações e medidas adotadas neste protocolo de prevenção à COVID-19 busca em 

primeiro lugar a preservação da vida de todos os nossos colaboradores e estudantes que são o 

nosso bem mais precioso. 

Para nós, da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, todo o trabalho que nos propomos a 

realizar cotidianamente como uma instituição de ensino superior que busca  oferecer 

EDUCAÇÃO COM QUALIDADE só continuará fazendo sentido se conseguirmos 

conjuntamente superar esse vírus para que, muito em breve, estejamos juntos outra vez,  

ENSINANDO SAÚDE COMO NINGUÉM! 

 

Atenciosamente, 

FPS. 

 


