
NOTA DA REITORIA
sobre o aumento do número de casos de COVID-19

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2022.

Em função do aumento do número de casos de Covid-19 detectados dentro da Universidade,
através dos atendimentos no Serviço de Medicina Ocupacional e do protocolo eletrônico, e
com o objetivo de evitar a propagação dentro do Espaço Universitário, zelando pela saúde
dos seus funcionários, professores, alunos e colaboradores terceirizados e indiretamente pela
saúde dos seus familiares;

A Reitoria determina que os protocolos utilizados durante o surto anterior de Covid-19,
voltem a ser utilizados em todas as áreas do Campus:

● Uso obrigatório de máscaras nos ambientes fechados (Salas de aula, Biblioteca,
RDC, Auditórios

● e todos as unidades de trabalho em que haja um volume grande de pessoas nos
ambientes);

● Evitar aglomerações, mesmo em espaços abertos e se possível também usando
máscaras;

● Lavagem frequente das mãos e/ou uso de álcool gel;
● Pessoas com sintomas gripais, que tenham testado negativo para Covid, deverão

manter-se o tempo todo de permanência no Campus usando máscaras;
● Ventilação de preferência natural;
● Reforçando que a transmissão é pelas vias aéreas, deve-se evitar compartilhar

objetos de uso pessoal ou contatos diretos;

Quem testar positivo, não deve se deslocar até o Campus. O comunicado deve ser feito ao
Serviço de Medicina Ocupacional, com cópia do resultado do exame, pelo protocolo
eletrônico.

Afastamento inicial de 07 dias (a partir do início dos sintomas) com repouso domiciliar e
tratamento conservador. O retorno se dará ao final desse período, se não houver mais
sintomas. Os alunos e professores também deverão notificar a área acadêmica.
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