
A partir da publicação da NOTA TÉCNICA Nº 9/2020
CGPROFI/DEPROS/SAPS/MS(https://portalarquivos2.saude.gov.br/campanh
as/coronavirus/index.html) e da criação do Comitê de Medidas Preventivas
e Orientações sobre COVID-19 (http://ifmt.edu.br/conteudo/noticia/comite-

divulga-novas-medidas-de-prevencao-e-enfrentamento-ao-coronavirus/).

Considera-se que as escolas são ambientes com a circulação de

muitas pessoas com alto potencial de disseminação do novo Coronavírus/

COVID-19, por esse motivo, o Comitê Local de Medidas Preventivas e
Orientações sobre COVID-19 – IFMT/PDL orienta a ampla divulgação das

recomendações para prevenção do contágio:

▲ Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20

segundos;

▲ Se não houver água e sabonete disponível, usar álcool em gel 70%;

▲ Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas;

▲ Cobrir o nariz e a boca com o cotovelo ao espirrar ou tossir;

▲ Manter os ambientes bem ventilados, de preferência com o ar

condicionado desligado e as portas/janelas abertas;

▲ Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência com

álcool em gel por pelo menos 1 minuto. Exemplos: celulares; mesas,

teclados de computador, notebook, tablets e controles remotos em geral;
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▲ Não compartilhar objetos pessoais como copos e talheres, bomba de

tereré e chimarrão, narguilé e outros;

▲ Evitar aglomerações tais como festas, reuniões de amigos, cinema,

shows, bares, shopping e demais espaços fechados;

▲ Proteger os seus parentes e amigos idosos que são os mais vulneráveis

ao novo Coronavírus/ COVID-19 evitando o contato caso esteja com

algum dos sintomas;

▲ Na presença de qualquer um dos sintomas relativos ao novo

Coronavírus/COVID-19 evite aglomerações, mantenha-se em isolamento

domiciliar;

▲ Se persistirem os sintomas comunique a equipe da prefeitura através dos

dos números 0800 647 2479 ou (66) 9 9693-3054 para atendimento

domiciliar. Evite ir a uma unidade de saúde.

▲ Você pode obter dicas de prevenção do novo Coronavírus/ COVID-19 no

App Coronavírus SUS disponibilizado pelo Ministério da Saúde para

download.



Fique alerta para os principais sintomas em caso de

infecção pelo novo Coronavírus/ COVID-19:

 Febre alta, acima de 37,8º;

 Tosse seca;

 Dificuldade para respirar;

 Cansaço;

 Fadiga;

 E em alguns casos pode causar diarreia;

Em decorrência da declaração de emergência global de saúde, devido

à pandemia do novo Coronavírus/ COVID-19, foi decretada a suspensão das

aulas como forma de prevenir a possível circulação do vírus entre os

educandos, técnicos, docentes e terceirizados. Portanto, permaneça em casa

e siga as recomendações de prevenção que estão sendo disseminadas pelos

mais variados canais de comunicação.

As informações sobre o encaminhamento das aulas, trabalhos
domésticos e outras questões de cunho pedagógico que estão sendo
deliberadas pela gestão do IFMT, serão fornecidas aos senhores assim
que estiverem definidas. Mantenha contato com o coordenador do seu
curso ou com o campus pelo número (65) 9 9967-7720.

Sugerimos que sempre fiquem atentos ao site do IFMT/PDL, ao
Qacadêmico, aos e-mails e grupos de WhatsApp da sua turma.

Dúvidas podem ser encaminhadas aos coordenadores de curso
via os canais de comunicação supracitados.

Lembrem-se, conter o novo Coronavírus/ COVID-19 é uma questão de

cuidado individual, mas uma reponsabilidade de todos nós.

Comitê Local de Medidas Preventivas e Orientações sobre o
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