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Apresentação:

Prezados(as) Professores(as), Funcionários(as) Alunos(as) e Visitantes.

Uma Nova Rotina
Estamos observando e acompanhando um grande desafio que é a retomada das
nossas rotinas escolares com a pandemia do COVID-19 e, como educadores FASB,
temos a preocupação de fazer com que a estruturação dos nossos procedimentos de
retorno às aulas aconteça de maneira a garantir uma retomada com segurança e
qualidade para toda a nossa comunidade escolar e todos da FASB.
Nesse cenário de retomada, continuamos com muitos aprendizados e, principalmente,
com uma genuína preocupação de acolhimento, onde a proteção aos Alunos,
Professores, Funcionários e suas Famílias é prioridade em toda tomada de decisão da
Direção da nossa Instituição.

Introdução
O retorno presencial às aulas e atividades educacionais deve ser a prioridade do país
em relação à educação nacional de todos os níveis, considerando os déficits de
aprendizado constatados desde o ano de 2020. No entanto, é absolutamente
necessário adotar providências, ainda que temporárias e de curto prazo, para garantir
a segurança das comunidades escolares, estudantes, professores e funcionários, suas
famílias e do conjunto da sociedade inclusiva (NOTA DE ESCLARECIMENTO DO DIA
27/01/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2022, COM BASE NA
RESOLUÇÃO 2/2021).

Estamos passando por isso juntos,
Direção e Equipe FASB

Procedimentos Gerais

 Toda a equipe da faculdade está apta aos procedimentos de segurança e
higiene.
 Para acesso à Instituição, será aferida a temperatura com o uso de termômetro
digital.
 Temperatura igual ou superior a 37,5 graus ou qualquer outro sintoma de
doença, não será possível a entrada na IES.
 Manteremos espaços na IES arejados e com ventilação natural em todos os
ambientes a fim de dificultar a proliferação do vírus.
 Está disponível na entrada das 2 unidades, tapete capacho sanitizante para
higienização dos calçados.
 Está disponível na entrada das 2 unidades um totem (dispenser de álcool em
gel 70%),
 Está disponível Display álcool em gel 70% no atendimento, na coordenação, na
sala dos professores, na biblioteca, nos laboratórios, nas salas de aula, e
demais dependências da Instituição.

Uso de máscara

Considerando a orientação do Ministério da Saúde e a necessidade de se conter a
disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento dos serviços de
saúde de que o uso de máscaras de proteção facial para a população em geral
constitui medida primordial no combate a transmissão do vírus, solicitamos que seja
mantido o uso da máscara nas dependências da FASB. Decreto nº 64.956, de 29
de abril de 2020.
Todos os Funcionários receberam máscaras.
Os Professores receberam máscaras e Face Shields (no retorno das aulas
híbridas/2021).

Procedimentos Gerais

 É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes da Instituição,
sendo vedada a entrada e permanência na IES pela ausência da mesma.
 Objetos de uso pessoal não deverão ser compartilhados.
 Todos os envolvidos da IES deverão trazer suas próprias garrafinhas de
água e copos para consumo pessoal, inclusive colaboradores.

Professor, Funcionário, Aluno, com familiares com confirmação de Covid-19
 Deverá procurar uma unidade médica para
comprobatório de imediato e informar a Instituição;

providenciar

o

exame

 Duplicaremos os cuidados com higienização da escola;
 Qualquer medida legal promulgada por meio de órgãos públicos e publicada
em diário oficial estará automaticamente acima de qualquer medida de
orientação aqui expressa.

Professor, Funcionário, Aluno com suspeita de COVID-19
 Deverá seguir as orientações anteriores.

Professor, Funcionário, Aluno com confirmação de COVID-19
 Aluno ou profissional infectado deverá ficar afastado das atividades
acadêmicas, seguindo o protocolo do médico e deverá informar a Instituição.

Entrada de Professores, Funcionários, Alunos, Visitantes.
Os Professores, Funcionários, Alunos, Visitantes, terão a temperatura aferida com
termômetro digital ao acessar as instalações da Instituição.

Coordenação
Na Coordenação, foi disponibilizado display com álcool gel 70%, as mesas estão em
distanciamento e com painel de proteção e atendimento reduzido.

Salas de Aula
 Todas as salas de aula serão totalmente higienizadas;
 As salas serão mantidas arejadas e com ventilação natural;
 Disponibilizaremos álcool gel 70% na entrada de cada sala de aula para
higienização das mãos no local.

Laboratórios
 Todos os laboratórios serão totalmente higienizados;
 Os laboratórios serão mantidos arejados e com ventilação natural;
 Disponibilizaremos álcool gel 70% na entrada de cada laboratório para
higienização das mãos no local;
 Nas aulas práticas, será solicitado o uso de luvas quando orientados pelo
Professor Responsável, dependendo da experiência a ser praticada (aula
prática).

Bibliotecas
 O livro solicitado deverá ser entregue ao aluno, sem acesso ao acervo;
 Os mesmos serão esterilizados antes de repostos ao acervo.

Banheiros
 A limpeza dos banheiros será intensificada;
 Higienizaremos pontos críticos como torneiras, maçanetas, vasos sanitários,
pias, recipiente de sabonete e recipiente de papéis para secagem das mãos;
 Pede-se observar na entrada o número de pessoas limitadas ao espaço.

Uso dos bebedouros
 A função de beber água diretamente está bloqueada;
 Use o bebedouro somente para encher a garrafinha;
 O uso de copo/garrafa deverá ser de uso pessoal e não poderá ser
compartilhado.

Quais são os sintomas?

Confira abaixo os principais sintomas:

- Febre igual ou acima de 37,5º (adultos)
- Dor de cabeça
- Tosse (seca ou com secreção)
- Dificuldade para respirar (falta de ar)
- Perda do olfato ou paladar
- Cansaço
- Dor de garganta

Dúvidas ou Sugestões?
Nossa equipe está ao dispor dos alunos FASB para sanar suas dúvidas e prestar
possíveis esclarecimentos.

Entre em contato conosco por nossos canais de atendimento:
Telefones:
(11) 4335-3277 FASB – Unidade I
(11) 4123-1469 FASB – Unidade II

E-mail:
fasb@fasb.com.br

“Contamos com a compreensão e colaboração da Comunidade Acadêmica”

Sigam nossas redes sociais:

