
 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DA COVID-19 

 

Em virtude dos desafios impostos pela pandemia, decorrente da 

Covid-19, apresentamos os protocolos de segurança que irão 

direcionar nossas ações no ambiente escolar. 

As orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) preveem que o 

afrouxamento das medidas de distanciamento e os ajustes das 

medidas sociais e da saúde pública ocorram de maneira prudente, 

devendo ser monitorados os seus efeitos e impactos na comunidade 

escolar. 

O presente documento acata os normativos vigentes sobre o tema e 

objetiva a manutenção de um ambiente seguro e saudável para toda 

a comunidade escolar apresentando ações de prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos às atividades administrativas e 

pedagógicas. 

 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO LETIVO 

-  Promoção de ações de apoio a alunos, professores e demais 

profissionais que os auxiliem a lidar com questões sociais e 

psicológicas de estresse advindo das novas rotinas necessárias para 

manter o distanciamento social dentro do colégio; 

- Dar prioridade à realização de reuniões e eventos a distância; 

- Criação de grupos de escuta com encontros periódicos com a 

Capelania, Serviço de Orientação Educacional e Serviço de Apoio 

Psicológico do Colégio; 

-Orientação da comunidade escolar e/ou acadêmica sobre os 

cuidados necessários a serem adotados em casa e no caminho entre 

o domicílio e a instituição de ensino; 

-Capacitação dos colaboradores para lidar com as necessidades de 

saúde mental e psicossocial dos alunos. 



 

 

 

- Fornece aos profissionais em atividade, equipamentos de proteção 

individual; 

- Priorizar o agendamento prévio de atendimento presencial, ou outro 

meio de atendimento que evite aglomerações; 

- Disponibilizar álcool em gel 70% a toda a comunidade escolar; 

- Manter os banheiros e demais ambientes higienizados e com 

suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal; 

- Os colaboradores e profissionais da educação ,por força da 
lei distrital n°6.559/20, deverão permanecer com o uso das máscaras 
de proteção facial, enquanto permanecerem dentro das 
dependências do CBB . 

- Nossa recomendação é que, dentro das dependências do 

CBB, continuem fazendo o uso da máscara de proteção facial como 

forma de proteção pessoal e coletiva. Entretanto, as famílias que já 

se sentem seguras têm a liberdade de não mais usá-la. 

-Aumentar a frequência de higienização das superfícies e de locais 

diversos, como corrimãos, maçanetas, bancadas, mesas, cadeiras e 

equipamentos. Essa higienização será realizada todos os dias, antes, 

durante e após cada turno. 

- Devem ser evitadas aglomerações de pais/responsáveis e 

estudantes em frente à escola; 

-Escalonar os horários de intervalo, refeições, bem como de horários 

de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios etc., para evitar 

aglomerações; 

-Realizar checklist diária para verificar se há algum ponto a ajustar 

em relação ao atendimento deste protocolo; 

-Suspender a utilização de catracas e pontos eletrônicos cuja 

utilização ocorra mediante biometria;  



 

- Organizar os fluxos de circulação de pessoas nos corredores e 

espaços abertos, evitando aglomerações; 

- Realizar atendimento para secretaria, material didático, tesouraria 

e cobrança mediante agendamento; 

 

 

 

CONDUTAS A SEREM ADOTADAS NOS CASOS DE SUSPEITA 

OU CONFIRMAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 

CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 6 E PORTARIA CONJUNTA Nº 

14 DO MTP/MS 

1. Contactante (contato próximo do caso CONFIRMADO): 

1.1  Residente da mesma casa 

- Teve contato a menos de um metro de distância por um período 

mínimo de 15 minutos, AMBOS SEM MÁSCARA FACIAL OU 

UTILIZANDO-A DE FORMA INCORRETA 

1.2 Procedimento a ser adotado: 

- Apresentar o documento que comprova a confirmação de covid; 

- Afastamento por 7 dias, a partir do dia do contato. Poderá retornar 

caso não tenha febre nem sintomas de respiratórios, sem uso de 

antitérmico, nas últimas 24h; 

- Fazer a testagem rápida antígeno ou RT-PCR no 5° dia após a data 

do último contato com a pessoa confirmada. 

IMPORTANTE: estudantes sentados a menos de um metro de 

distância MAS COM USO ADEQUADO DE MÁSCARA, e estiverem 

SEM sintomas, não se enquadram como contactantes para fins de 

afastamento compulsório. Assim como, para os colaboradores que 

fizeram o USO CORRETO DA MÁSCARA, e estiverem SEM 

sintomas, não devem ser afastados das atividades presenciais 



 

  

2. Caso confirmado por teste laboratorial: 

2.1 Procedimento a ser adotado: 

- Afastamento por 7 dias, a partir do início dos sintomas. Poderá 

retornar caso não tenha febre nem sintomas respiratórios, sem uso 

de antitérmico, nas últimas 24h;  

-Caso tenha atestado médico, será respeitado o prazo estabelecido 

no documento. 

- Caso permaneça com sintomas, continuar afastado até o 10° dia do 

início dos sintomas e reavaliar. 

3. Caso suspeito: 

3.1 - Considera-se caso suspeito se houver dois ou mais sintomas 

típicos (febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos ou gustativos e obstrução nasal. 

3.2 Procedimento a ser adotado: 

- Procurar um serviço de saúde para avaliação clínica; 

- Se for confirmado o caso de COVID-19, deve-se apresentar o 

atestado médico e cumprir o isolamento; 

- O caso suspeito deve ficar em isolamento até a confirmação ou 

descarte do caso; 

Reiteramos a necessidade do uso das máscaras em TODAS as 

instalações do colégio assim como respeitar o distanciamento nos 

locais destinados à alimentação.  

Para os estudantes/escola 

Estudante/Profissional com suspeita de COVID-19: 



 

-  Considera-se caso suspeito se houver dois ou mais sintomas 

típicos (febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos ou gustativos e obstrução nasal. 

- O caso suspeito deve procurar atendimento clínico para 

confirmação de suspeita e emissão de atestado médico ou o descarte 

do caso; 

- As pessoas que são contatos próximos do caso suspeito podem 

permanecer na escola. Porém, devem ser orientadas quanto aos 

sintomas e comunicar imediatamente em caso do aparecimento de 

sintomas; 

 

Estudante/Profissional com caso CONFIRMADO: 

- Considera-se caso confirmado aquele que há comprovação 

laboratorial (exame positivo/detectado); 

- O estudante deve ser afastado da escola por 10 dias ou pelo prazo 

estabelecido no atestado médico; 

- O prazo de 10 dias pode ser reduzido, dependendo da avaliação 

clínica e/ou laboratorial do profissional de saúde; 

Caso de SURTO: 

- Considera-se surto quando existe pelo menos 3 casos confirmados 

com vínculo epidemiológico entre eles, no período de 14 dias a contar 

do início dos sintomas do primeiro caso; 

- Quando o surto ocorrer dentro da sala de aula, a turma será 

suspensa das aulas presenciais pelo período de 10 dias e as 

atividades escolares serão mediadas através de trabalho, dever de 

casa ou roteiro de estudo através das ferramentas do aplicativo CBB, 

Google sala de aula ou e-mail institucional do estudante. 

SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO 



 

-Fornecer adequadamente instalações de água, de saneamento e de 

gerenciamento de resíduos;  

-Pôr à disposição locais para a lavagem das mãos com sabão e 

toalhas de papel descartáveis, assim como dispenser com álcool em 

gel 70%; 

- Restringir o uso de objetos que possam ser compartilhados pelos 

estudantes; 

- Proporcionar, frequentemente, a limpeza e sanitização dos 

ambientes escolares; 

MONITORAMENTO 

-A retomada às atividades escolares presenciais não pressupõe a 

redução do risco de adoecimento pela COVID-19. Desta maneira, o 

estado de vigilância e monitoramento de risco devem ser mantidos,  

 

enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de importância 

Nacional, considerando que o risco de adoecimento e novos surtos 

permanecem. Nesse contexto, devemos ser imediatamente 

comunicados, quando da ocorrência de sintomas como tosse, febre, 

dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar, dentre os 

membros da comunidade escolar e casos confirmados de Covid-19. 

-A instituição de ensino deve notificar a ocorrência de um caso 

suspeito e/ou confirmado imediatamente, em até 24 horas no sistema 

Monitora Escola (monitoraescola.saude.df.gov.br); 

O esforço de todos resultará no bom andamento das nossas 

atividades e na preservação da saúde de toda comunidade escolar e 

familiares. 

 

Último Decreto 10 de março de 2022 

Decreto n° 43.072 que desobriga o uso de máscaras de proteção 

facial, no âmbito do Distrito Federal, ou seja, em locais abertos e 

fechados. 



 

Com base na determinação tratada neste Decreto, faz-se necessária 

a informação de alguns pontos relevantes: 

1. Colaboradores e demais profissionais da educação: 

Por força da lei distrital n°6.559/20 e Nota Técnica Nº8/2022 – 
SES/SVS/DIVISA/GESES deverão permanecer com o uso das 
máscaras de proteção facial, enquanto permanecerem dentro das 
dependências do CBB. 

 

 

 

 2. Estudantes, pais e responsáveis: 

Nossa recomendação é que, dentro das dependências do 

CBB, continuem fazendo o uso da máscara de proteção facial como  

 

forma de proteção pessoal e coletiva. Entretanto, as famílias 

que já se sentem seguras têm a liberdade de não mais usá-la. 

  O CBB continuará seguindo os protocolos de segurança já 

estabelecidos, disponibilizando dispensers de álcool em gel por todo 

colégio, tapetes sanitizantes e a continuidade da sanitização 

semanal, com empresa especializada, em todas as dependências 

internas. 

 

 

 

                           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Brasília, 10 de fevereiro, de 2022 

 

Ludmila  Siqueira Campos                           Elisa Abs Rezende 

Diretora Pedagógica                                    Coordenadora de Gestão 
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