Procedimentos de prevenção à Covid-19
no ambiente do Hospital Veterinário
Por favor, leia com atenção
Prezado(a) servidor(a),
Em cumprimento às orientações do Protocolo de Biossegurança n° 9, contido na Proposta de Diretrizes para o plano de retomada de
atividades administrativas e acadêmicas, aprovado pelo CONSU, por meio da DELIBERAÇÃO Nº 121/2020 – SAOC, de 03/09/2020,
informamos que os procedimentos a serem observados no atendimento do público usuário dos serviços do Hospital Veterinário (HV) serão os
seguintes:
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1 - Os atendimentos deverão ser
previamente agendados pelos meios
de comunicação oﬁcial de cada setor,
evitando-se a sala de espera e ﬁlas

2 - Manter o distanciamento físico
mínimo de 2m entre usuários e evitar
aglomerações, tanto na área interna do
HV quanto na área externa

3 - Higienização periódica de
equipamentos compartilhados por
usuários, como computadores,
máquinas, maçanetas, bebedouros,
teclados, assentos e mesas

4 - Sempre que possível, manter
janelas abertas e ventilação
natural e evitar o uso de ar
condicionado

7 - Boas práticas de higiene e
etiqueta respiratória

5 - Uso obrigatório de máscaras para
residentes, servidores e público em geral

8 - Utilização de divisórias de
acrílico/vidro ou face shield
no atendimento ao público

11. não usar adornos (pulseiras, relógios
de uso pessoal, colares, cordões,
brincos, broches e crachás pendurados
com cordão) ou manusear celulares e
bolsas dentro dos setores

6 - Aferição de temperatura diária para
residentes e servidores e aferição de
temperatura do tutor do animal antes
de sua entrada no HV

9 - Instalação de dispensador
com álcool em gel 70º INPM
em todos os ambientes de
atendimento ao público

12 - Limpeza e desinfecção
principalmente entre os turnos
de utilização

10 - manter tapete
sanitizante na
entrada do HV
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13 - O retorno presencial às atividades laborais
somente ocorrerá quando os indicadores
epidemiológicos permitirem a aprovação pelo
Conselho Universitário da sugestão de mudança
de bandeira feita pela Administração Central da
UFRRJ, após a avaliação prévia do Comitê de
Acompanhamento do Coronavírus

O cumprimento destas orientações é imprescindível para a preservação de vidas em nossa Instituição, enquanto perdurar o estado de emergência de importância
internacional relacionado à Covid-19. Desde já esperamos contar com a compreensão e colaboração de todos(as).

Proteja-se e ajude a combater a Covid-19!
Comitê de Acompanhamento do novo Coronavírus na UFRRJ

