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Dia 28/10/2021 
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Orientações sobre os protocolos sanitários e de biossegurança para o 
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Esta nota técnica visa orientar a Administração Central da UERJ sobre os protocolos sanitários e de 

biossegurança para o retorno presencial seguro, de acordo com os indicadores que compõem o Painel 

COVID-19, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, para o monitoramento por 

faseamento de cores.  

Medidas sanitárias e de biossegurança necessárias na fase de bandeira amarela (risco baixo): 

1. Exigir comprovante de vacinação completa atualizado, duas doses ou dose única, quando 

aplicável, como condição para o acesso e a permanência no interior das dependências de uso 

individual e coletivo nas unidades da UERJ. 

2. Obrigatoriedade de uso de máscaras para todos os indivíduos que circulem nos espaços sob 

gestão da UERJ. 

3. Distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas. 

4. Os ambientes de refeição precisam manter as regras de distanciamento mínimo de 1,5 m, uma 

vez que ao se alimentar as pessoas estarão sem as máscaras. 

5. Estudantes e trabalhadores/as da UERJ deverão lavar as mãos com sabão na frequência 

necessária relacionada à exposição, sendo aconselhável lavar as mãos com sabão ou higienizá-

las com álcool 70° após qualquer contato com outra pessoa e/ou material que possa estar 

contaminado. 

6. Os espaços físicos da UERJ deverão sinalizar o fluxo único de circulação, uso de máscara, 

higienização das mãos, capacidade de ocupação de cada ambiente. 
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7. A UERJ deverá disponibilizar 1 litro de álcool 70°/10 pessoas/período de 4 horas de trabalho 

ou permanência, em “totem” ou em dispensador afixado à parede.  

8. Elevadores – Limitação de 5 pessoas por viagem (incluindo ascensorista) em posicionamento 

referenciado no chão com distanciamento de 1 m/pessoa central, em posição de “X”, com os 

posicionamentos laterais imediatamente ao lado das paredes dos elevadores. Todos os 

passageiros deverão estar posicionados enfileirados de frente à porta do elevador e usando 

máscaras, obrigatoriamente. 

9. Ventilação – Priorizar a ventilação natural. Garantia de ventilação cruzada, estímulo à 

promoção de atividades ao ar livre. Sobre a ventilação dos espaços: 

Salas administrativas, salas de aula e auditórios  

• Não climatizadas ou climatizadas com ou sem ventilação forçada – Abrir janelas e portas. 

Laboratórios: uso parcialmente liberado com restrições para o cumprimento de recomendações mínimas 

de acordo com os protocolos sanitários. 

• Climatização por SPLIT – Abrir uma ou mais janelas para aumento da renovação de ar, uma vez que 
esse tipo de equipamento não realiza troca de ar com o meio exterior. 

• Climatização por ar-condicionado de janela – Abrir uma (01) janela para aumento da renovação de 
ar. 

• Climatização por AR CENTRAL dutado e retorno a pleno (pelo rebaixo de teto) – filtrar o ar de 
retorno e aumentar a tomada de ar exterior ou instalar lâmpadas UV-C no retorno, de acordo com 
orientação da prefeitura UERJ. 

• Climatização por AR CENTRAL com retorno dutado - instalar lâmpadas UV-C, de acordo com 
orientação da prefeitura UERJ. 

10. Triagem diagnóstica com teste rápido para vírus SARS-COV-2: realização de testes em pessoas 

sintomáticas ou pessoas assintomáticas expostas ao contato com pessoas que apresentam 

sintomas. 

11. Caso qualquer trabalhador/a ou estudante apresente sinais ou sintomas da COVID-19, a 

orientação é de que permaneça em casa e entre em contato com sua unidade, para informar 

a situação. 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021. 

 
DENIZAR VIANNA 

Pró Reitor de Saúde da UERJ 

 


