
Atenção: Estes itens não eliminam o risco de contágio por COVID-19. O

retorno é uma decisão individual, voluntária e deve ser feita consciente

dos riscos existentes. Somente atividades essenciais e urgentes devem

ser realizadas em modo presencial.

 

 

Atenção: Este protocolo não deve ser adotado para

realização de aulas  de graduação ou pós-graduação.

 

 

Observação: Medidas mais rigorosas podem ser adotadas por

laboratórios específicos, sempre com o objetivo de reduzir ainda mais o

risco de contágio.

 

 

Observação: Casos particulares e especificidades de cada ambiente

devem ser avaliadas conforme normas técnicas pertinentes,

considerando o bom senso e as boas práticas.

Protocolo Mínimo para
Atividades de Pesquisa em
Laboratórios EQ - UFRJ

Protocolo de medidas mínimas para retorno voluntário das atividades essenciais e
urgentes de pesquisas nos laboratórios da Escola de Química da UFRJ

Caso esteja no laboratório e precise de ajuda, procure a Brigada

de Emergência do CT – Telefone: 3938-7777



Obrigatório o uso de álcool em gel 70%

sempre que for entrar na edificação ou

no laboratório;

Repita a aplicação do álcool em gel

sempre que sair e retornar para o

laboratório. Assuma que todos os

ambientes ou objetos externos ao

laboratório estão contaminados;

Não use anéis ou relógios, eles impedem

a limpeza correta de mãos e pulsos;

Mantenha as unhas cortadas, isso facilita

a lavagem e dificulta a permanência do

vírus;

Não aproxime frascos de álcool em gel,

mesmo aqueles vazios, de superfícies

quentes ou chama livre. Enquanto estiver

com as mãos úmidas de álcool, não

opere equipamentos elétricos ou

dispositivos que produzam chamas.

 

 

 

 

Lavagem de mãos
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Disponha de termômetro laser no laboratório. Teste

sua temperatura quando chegar. Depois de usar o

termômetro, limpe o equipamento com álcool

isopropílico 70% conforme instruções do fabricante.

Valores acima de 37.8°C impedem sua

permanência no local. Caso precise de

auxílio, procure a Brigada de Emergência

do CT – Telefone: 3938-7777

Caso esteja com algum sintoma ou sinta-se mal, não

vá trabalhar. Caso já esteja no laboratório e precise

de ajuda, procure a Brigada de Emergência do CT –

Telefone: 3938-7777

 

                 

 

 

Checagem de temperatura
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Instale tapete sanitizante ou

solução equivalente na porta

do laboratório;

Recarregue o tapete conforme instrução do

fabricante;

Use sapato fechado, e limpe a sola sempre que entrar

o sair do laboratório.

 

 

 

Levagem de sapatos
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Obrigatório o uso de máscara durante

todo o tempo que estiver no interior da

edificação ou do laboratório. Mantenha

sua máscara corretamente

posicionada, cobrindo nariz e boca. 

Assuma que todos os ambientes e

pessoas estão contaminados, não

relaxe sua proteção;

Evite usar barba ou bigode, permitindo

uma melhor vedação da máscara;

Se precisar ajustar sua máscara

lembre-se de tocar apenas nas laterais,

nunca na posição frontal. Lave bem as

mãos com água e sabão ou álcool em

gel antes e depois deste procedimento;

Saiba identificar o lado interno e

externo da sua máscara. Jamais inverta

sua posição;

Se precisar remover a máscara para

beber água, comer ou beber água, lave

bem as mãos antes de mexer na

máscara. E somente remova sua

máscara em ambiente ventilado, no

lado externo da edificação e longe de

outras pessoas. Assuma que o ambiente

interno está contaminado.

 

 

 

 

 

 

Uso de máscaras e face shield

Cuidado para não contaminar a
máscara neste processo;

Troque sua máscara sempre que
ela ficar úmida, não estiver mais
vedando corretamente a passagem
de ar ou conforme instruções
específicas. A troca da máscara
deve ser feita em ambiente
ventilado, no lado externo da
edificação e longe de outras
pessoas;

Jamais remova sua máscara para
falar no celular ou conversar;

O laboratório deve dispor de no
mínimo cinco máscaras
descartáveis para fornecer
gratuitamente aos visitantes;

Obrigatório o uso de face shield ou
óculos anti respingo com tira
elástica. O face shield ou o óculos
anti respingo não elimina o uso da
máscara; 

Sinalize claramente na porta do
laboratório, pelo lado de fora, a
obrigação do uso de máscara e
face shield (ou óculos), assim como
outros EPIs necessários
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O número máximo de pessoas no laboratório é aquele que permite manter
isolamento mínimo de 2 metros entre as pessoas;

Marque com fita adesiva, no chão e bancadas, os postos de trabalho.
Cada um é responsável por manter o seu isolamento;

Caso possível, estabeleça rotas internas para o fluxo de pessoas. Sinalize
essas rotas com setas no chão;

Trabalho computacional, emissão de relatórios ou preenchimento de
planilhas de resultados, assim como e-mails, sempre que possível devem ser
feitos de casa. Neste momento é importante que apenas tarefas essenciais
sejam realizadas no interior do laboratório;

Crie uma escala de trabalho, com dia, horário e pessoal envolvido. Crie
grupos de trabalho, evitando misturar as escalas;

Mantenha o registro dessa escala por, no mínimo, 30 dias – isso é
importante em caso de contaminação. Essa escala é obrigatória, e sua
manutenção é tarefa do professor responsável pelo laboratório;

Sinalize claramente, na porta do laboratório, pelo lado de fora, o número
máximo de pessoas permitidas;

Não trabalhe sozinho no laboratório, em caso de acidente você irá precisar
de ajuda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotação Máxima do Laboratório
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Mantenha o
distanciamento

social

2 METROS



Nunca beba água diretamente no bebedouro do corredor; 

Use garrafa individual;

Cuidado para não encostar a garrafa no bocal do bebedouro, pois
o mesmo pode estar contaminado; 

Não empreste   garrafas ou copos para outras pessoas. Não
disponha de copos de uso comum no laboratório. Lave bem as
mãos antes e depois de usar o bebedouro;

Sempre que possível trabalhe em turnos para que não seja
necessário realizar refeições na UFRJ. Neste momento é mais
seguro comer apenas em casa;

Caso isso não seja possível, procure se alimentar em local aberto e arejado,
sem a presença de outras pessoas;

Jamais compartilhe pratos, talheres ou demais objetos com outras
pessoas. Não disponha de pratos ou talheres de uso comum no
laboratório;

Não beba ou coma no interior do laboratório ou da edificação.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Água e Alimentos
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Sempre que possível mantenha portas e janelas abertas, buscando arejar ao
máximo o laboratório. Mantenha o ar-condicionado desligado.

Converse o mínimo possível no interior do laboratório;

Não fale no celular. O ato de falar, mesmo com máscara, eleva o risco de
contágio.

Evite usar computadores e telefones do laboratório. Caso seja necessário,
mantenha teclado e mouse cobertos por filme plástico e limpe com álcool
isopropílico 70% as superfícies de contato das mãos e rosto;

Cuidado ao limpar equipamentos elétricos, eletrônicos ou energizados - o
material de limpeza pode danificar o equipamento ou provocar um incêndio;

Fique no laboratório apenas o tempo necessário para realizar tarefas urgentes e
que não podem ser feitas em casa.

Crie regras internas de higienização destes equipamentos;

Siga as instruções do fabricante. Cuidado ao limpar equipamentos elétricos,
eletrônicos ou energizados, o material de limpeza pode danificar o equipamento
ou provocar um incêndio;

Evite compartilhar EPIs, caso isso seja necessário estabeleça regras internas de
higienização.

Evite receber entregadores ou vendedores no interior da edificação. Qualquer
visitante deve ser atendido na área externa;

Somente converse com o vendedor caso ele esteja usando máscara. Mantenha
distância segura.

Portas e Janelas:
 

 
Comportamento:
 

 

 
Computadores e Telefones:
 

 

 

 
Equipamentos de uso comunitário:
 

 

 

 
Entregas e Encomendas
 

 

 

Ações gerais
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Protocolo de medidas mínimas para retorno voluntário das atividades essenciais

e urgentes de pesquisas nos laboratórios da Escola de Química da UFRJ

Funcionários da limpeza ou manutenção devem seguir as mesmas regras
para entrar no laboratório. Informe as regras exija o uso correto da
máscara e limpeza das mãos.

Não pare nos corredores, estes são ambientes de passagem. Siga o seu
caminho;

Ao andar nos corredores mantenha distância de 2 metros em relação
aos outros;

Não converse com outras pessoas no corredor;

Não fale no celular no corredor. O ato de falar aumenta o risco de
contágio para você e os demais. Aguarde estar na área externa.

Serviços Terceirizados:
 

 
Corredores
 

 

 

 

 
 
  

 
Todos que frequentam o laboratório, mesmo que ocasionalmente,
devem conhecer, cumprir e fazer cumprir essas regras, inclusive

pessoal terceirizado.
 

Não importa o seu cargo no laboratório. Siga o procedimento e exija
que todos sigam também.

 
Sua saúde é o que importa neste momento

 
Todos os protocolos e regras de uso do laboratório, inclusive em

relação aos equipamentos de proteção, devem ser mantidos. Evite
acidentes.
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