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RESPONSABILIDADES 

RESPONSABILIDADES DO ORIENTADOR: 

• Avaliar a essencialidade das atividades de pequisa presenciais, sobretudo em 

estado de alto risco da pandemia; 

• Substituir, quando possível, as atividades presenciais, que possam aumentar o 

risco de contaminação, por atividades remotas e/ou alternativas;  

• Orientar o discente quanto às medidas obrigatórias de proteção individual 

(máscara, higienização das mãos e distanciamento) e do uso seguro do 

banheiro, bebedouros e arejamento dos espaços; 

• Orientar o aluno  quanto ao comportamento obrigatório em realizar o registro 

de entrada na portaria, respeitar o horário de escala dos usuários, não comer 

nos laboratórios e não permitir a entrada de terceiros; 

• Orientar o aluno com relação ao uso adequado de equipamentos durante a 

execução da pesquisa, limpeza do ambiente de trabalho e registro imediato de 

qualquer anormalidade junto à coordenação de laboratório; 

• Assumir total responsabilidade na manutenção da integridade patrimonial 

alocada no(s) laboratório(s) utilizado(s); 

• Proporcionar condições de trabalho que garantam a integridade física do(s) 

orientando(s); 

• Comunicar imediatamente à CLBio ICET a ocorrência de sintomas, e de 

caso(s) suspeito(s) de infecção pelo novo coronavírus ou contato com casos 

suspeitos ou coabitação com casos suspeitos/confirmados; 

• Acompanhar o trabalho do seu orientado, inclusive presencialmente, 

fiscalizando o escalonado dos espaços e cumprimento das regras de proteção 

individual, coletiva  de ocupação do espaço e arejamento;  

• Realizar apenas atividades autorizadas; 

• Recomendar que o uso das normas de biossegurança sejam cumpridas 

quando as atividades forem realizadas em local externo ao ICET; 

• Manter sempre contato com o aluno através de um canal de comunicação de 

fácil acesso para ambas as partes. 
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RESPONSABILIDADES DO ALUNO: 

 

1. Cumprir o TERMO DE COMPROMISSO firmado junto à CLBio, se 

comprometendo ao cumprimento das normas estabelecidas; 

2. Uso obrigatório da máscara dentro e fora do laboratório;  

3. Lavar frequentemente as mãos ou aplicar álcool gel sempre que manusear 

equipamentos compartilhados;  

4. Não realizar aglomerações em espaços comuns, como o banheiro, 

corredores e áreas abertas;  

5. Priorizar o uso de garrafas e copos individuais;  

6. Não comer no laboratório;  

7. Manter o distanciamento de outros eventuais usuários autorizados do mesmo 

laboratório;  

8. Respeitar os horários da escala de usuários;  

9. Nunca permitir a entrada de terceiros não autorizados, sobretudo para uso 

de equipamentos;  

10. Usar adequadamente os equipamentos aos quais tiver autorização;   

11. Zelar pela integridade e funcionalidade dos equipamentos, estando sempre 

atento a voltagem das tomadas e Procedimento Operacional Padrão (POP) do 

equipamento, comunicando imediatamente o orientador em caso de qualquer 

anormalidade;  

12. Não comparecer ao ICET em caso de sintomas gripais e COMUNICAR 

IMEDIATAMENTE AO SEU ORIENTADOR;  

13. COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO SEU ORIENTADOR contato direto com 

pessoas que apresentaram sintomas ou testaram positivo para o novo 

coronavírus. 
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GRUPO DE RISCO 

 São considerados pertencentes ao grupo de risco todo e qualquer servidor e 

estudante que se enquadram em uma das seguintes condições previstas nas 

legislações vigentes e na realidade étnica amazônica, em consonância com o Plano 

de Biossegurança da UFAM:  

a) Que apresente qualquer sinal e sintomas gripais; 

b) Que no retorno de viagem nacional ou internacional, apresente ou não 

sintomas associados à Covid-19, conforme estabelecido pelo Ministério da 

Saúde; 

c) Que tenha tido contato direto ou coabitação com uma ou mais pessoas 

com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela Covid-

19; 

d) Que tenha filhos em idade escolar ou inferior, necessitando da assistência 

de um dos pais enquanto vigorar norma local que suspenda as atividades 

escolares ou em creche, por motivos relacionados à Covid-19; 

e) Com 60 (sessenta) anos ou mais;  

f) Com imunodeficiências ou com doenças preexistentes crônicas ou 

graves, relacionadas em ato do Ministério da Saúde;  

g) Gestantes ou lactantes; 

h) Responsável pelo cuidado de pessoa com deficiência e/ou idosos, 

desde que haja coabitação;  

i) Povos indígenas. 

  

 Qualquer aluno que se enquadre nas situações a), b) e c) deverá COMUNICAR 

IMEDIATAMENTE o orientador e NÃO COMPARECER AO ICET. 

 Para alunos que se autodeclararem nos grupos d) à i) a CLBio recomenda que 

o aluno seja consultado se deseja voluntariamente realizar atividades presenciais, 

sendo completamente vetada tal opção em estágio de alto risco da pandemia. 
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NORMAS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL 

 A CLBio-ICET instrui que todos os cuidados a seguir sejam adotados 

obrigatoriamente em todas as dependências e setores do ICET, bem como 

recomenda que sejam igualmente adotados quando transitar em outros locais de 

Itacoatiara. 

1.1 Quanto ao Uso de Máscaras 

• A utilização de máscaras é obrigatória dentro dos laboratórios, incluindo 

áreas externas ao ar livre. Todos os usuários devem usar a máscara 

adequadamente, cobrindo boca e nariz; 

• Caso o uso da máscara não seja adotado ou feito de forma inadequada (máscara 

no queixo ou pendurada na orelha), não será permitida a permanência do 

usuário no Instituto e será recomendado que o usuário se retire.  

• A comunidade universitária será corresponsável pela fiscalização e autorregulação 

do uso de máscaras, cabendo denunciar ao orientador sempre que ocorrer 

situação de risco em caso de outros usuários não usarem a máscara. 

 

1.1.1 Os Tipos de Máscaras 

 Em busca de medidas que minimizem a produção de resíduos sólidos 

perigosos nas dependências do ICET, a escolha do tipo de máscara deve considerar 

a seguinte ordem de prioridade:  

1. Preferencialmente máscaras caseira de tecido de algodão, com dupla 

camada, por serem laváveis e reutilizáveis; 

2. Ocasionalmente máscaras com filtro; 

3. Somente em caso excepcional de impossibilidade das anteriores, as 

máscaras cirúrgicas descartáveis podem ser usadas.  

 

1.1.2 Troca e Higienização das Máscaras 

 A troca da máscara deve ser feita imediatamente sempre que estiver úmida. 

O tecido molhado ou úmido tem uma eficiência menor na prevenção à disseminação 

do vírus, sendo recomendado portar no mínimo 2 máscaras. As máscaras caseiras 

duram em média de 2 a 3 horas, podendo variar conforme o tipo de ambiente e a 

natureza da atividade acadêmica.  

 Cada usuário dos laboratórios deverá: 

• Levar máscaras extras, limpas e secas, para as eventuais trocas; 

• Acondicionar as máscaras usadas a cada troca, levando consigo 

saquinhos de papel ou plástico; 

• Lavar as máscaras usadas no dia com água e sabão, para a devida 

higienização;  

• Não emprestar ou utilizar máscaras de outras pessoas.  
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1.1.3 Uso Adequado da Máscara 

      

                     
 
         Fonte: Adaptado da ANVISA, 2020 
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1.1.4 Uso Correto da Máscara 

 

 

 

1.2 Quanto à Higienização das Mãos 

 A CLBio-ICET recomenda que cada usuário porte um pequeno frasco individual 

de álcool gel para higienização frequente das mãos.  

 A higienização das mãos deve ser realizada nos seguintes momentos do dia e 

situações:  

• No início e fim das atividades; 

• Após utilizar o banheiro; 

• Após tocar em superfícies sujas ou compartilhadas; 

• Após manusear dinheiro, moedas e cartão; 

• Antes de comer, beber e manusear qualquer alimento; 

• Antes de tocar no rosto, sendo recomendado evitar tocar nos olhos, nariz e 

boca; 

• Antes de trocar a máscara. 
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1.2.1 Como Lavar as Mãos Corretamente 

 

 
 
 

NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Respeitar  o distanciamento social, mantendo a distância mínima de 1,5 m dos 

outros usuários. Organizar uma estação de trabalho individual na bancada, de acordo 

com o distanciamento adequado, mantendo-a sempre higienizada. 

Em caso do uso dos mesmos equipamentos, higienizar as mãos após uso dos 

objetos compartilhados e se possível solicitar adequação de horários permitindo uso 

individual desses equipamentos. Não fazer aglomerações nos corredores, banheiros 

e áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 m 
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NORMAS DE LIMPEZA 

• A CLBio-ICET recomenda que os usuários de cada laboratório organizem a 

rotina de limpeza e desinfecção de superfície com solução de álcool 70%, bem 

como devem solicitar limpeza pelos funcionários terceirizados, sempre que 

necessário.  

 

 

 

NORMAS DE AREJAMENTO 

• Evite usar o ar condicionado, respeitando a necessidade de arejamento natural 

dos ambientes compartilhados, abrindo portas e janelas por pelo menos 30 

minutos por turno. 

 

 

 

 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA COLETIVA 

• Não cumprimente outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos; 

• Não compartilhe objetos pessoais; 

• Mantenha todos os cuidados dentro e fora do ICET, evitando ao máximo 

deslocamentos na cidade e viagens desnecessárias; 

• Contribua com a comunidade do ICET, cumprindo as normas aqui apresentadas, 

acompanhando e fiscalizando a nova rotina nos laboratorios;  

• FIQUE EM CASA EM CASO DE SINTOMAS GRIPAIS e comunique 

imediatamente o orientador; 

• NÃO ESCONDA NENHUMA INFORMAÇÃO, proteja sua saúde e de todos os 

usuários e suas famílias. 
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NORMAS PARA O USO DOS BEBEDOUROS 

• Só será permitido o uso do bebedouro mediante o uso de copo/garrafa 

individual, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o 

equipamento; 

• Higienizar as mãos antes e depois o uso dos bebedouros coletivos.  

 

 

 

NORMAS PARA O USO DOS BANHEIROS 

• Higienizar as maõs antes e depois de usar o banheiro, evitando aglomerações 

e contato com outras pessoas.  

 

 



12 

 

REFERÊNCIAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM). Comissão de Biossegurança 
da UFAM. Plano de Biossegurança da Universidade Federal do Amazonas frente 
à Pandemia da Doença Causada pelo SARS-COV-2 (COVID-19). Manaus: 
Universidade Federal do Amazonas, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


