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Instituídos a partir das recomendações da Instrução Normativa 19/2020 do IF Baiano, os
Comitês de Acompanhamento a Ameaça do Novo Coronavírus – COVID-19, têm como objetivo
monitorar os encaminhamentos apresentados pelos órgãos oficiais nos âmbitos nacional, estadual
e municipal, para que sejam direcionadas ações de enfrentamento à contaminação acelerada
desse agente, o que representaria grande impacto negativo nos sistemas de saúde do nosso
Estado, e da nossa comunidade.
O Comitê Central iniciou suas atividades em 16/03/2020, tendo como elemento norteador o
cuidado com o bem-estar dos nossos servidores (terceirizados, estagiários, colaboradores em
geral), alunos e, consequentemente, seus familiares. Dentre as atividades desenvolvidas nesses
02 dias de trabalho, apresentamos os itens abaixo:
• Análise documental, publicada até a presente data, por órgãos oficiais acerca de medidas
contra o COVID-19;
• Participação em reunião com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para definição
conjunta das medidas emergenciais a serem tomadas;
• Início do processo de elaboração de diretrizes e protocolos de atendimento a serem
apresentados ao Gabinete;
• Início do processo de elaboração de material informativo para dar ampla divulgação às
medidas de prevenção sugeridas.
Em conjunto com os Comitês Locais (já definidos em todos os campi do Instituto) serão
apresentadas medidas preventivas e educativas que nos apoiarão durante nosso trabalho.
Seguindo recomendação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, os objetivos
específicos dos Comitês, nesse primeiro momento, são os seguintes:
• Promover atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (conjunto de
medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar);
• Estimular a higienização das mãos com água e sabonete líquido e/ou preparações
alcoólicas 70%, provendo, conforme as possibilidades, lavatório/pia 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 70%), 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 Coronavírus
(COVID-19);
• Manter a atenção para indivíduos (docentes, discentes e demais profissionais) que
apresentem febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza, etc.).
• Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de caso(s) de infecção
humana pelo COVID-19.
No decorrer dessa semana (16/03 a 20/03) os comitês estarão em frequente contato e
deliberação para apoiarmos o Gabinete no que for necessário visando à preservação da saúde de
toda Comunidade do IF Baiano.
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