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PROTOCOLO DE SEGURANÇA:
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA

O CONTÁGIO DA COVID-19
O documento visa sistematizar as recomendações de retomada às aulas
de forma segura, tendo como referência as orientações de vários órgãos
nacionais e internacionais como a   Organização Mundial da Saúde
(OMS), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Associação
Paulista de Medicina (APM) e outras instituições.
 
Desde o início do isolamento social, causado pela pandemia do COVID-
19, o Colégio Novo Tempo não poupou esforços para manter os projetos,
o planejamento e   as aulas com qualidade e proporcionou estratégias
on-line para manter a interação entre os nossos alunos,   professores,
pais e equipe. 
 
Priorizando a segurança do ambiente escolar e avaliando as questões
essenciais de higiene, distanciamento, estrutura e do pedagógico,
elaborou-se as seguintes medidas para antes e após a reabertura da
escola.

Este documento foi elaborado pela Equipe Gestora da Rede de Ensino
Novo Tempo e com participação dos pais  Érika Klann (Bióloga
geneticista com mestrado em Virologia pela Fiocruz-RJ), Dra Evelyn
Chevitarese ( Médica - Coordenadora de Pronto Socorro), Dra Mirella
Maesaka (Médica Cardiovascular) e Dr. Issamu Albert Eguchi (Médico
Clínico).



Limpeza geral e desinfecção das instalações com produtos de uso
profissional (Álcool em gel 70°, Limpador Universal, Desinfetante,
Detergente líquido, Multiuso incolor, Cloro, Lysoform bruto e em
spray e Hipoclorito de Sódio para os tapetes sanitizantes);

01

Treinamento constante com toda a equipe (administrativo,
portaria, secretaria, serventes, professores, auxiliares e
estagiários) sobre a importância das medidas de segurança e
higiene adotadas pelo colégio;

03

Sabão e álcool em gel em diversos locais, corredores,
banheiros, entrada e saída da escola;

04

Constante higienização de todos os espaços escolares,
mobiliários, banheiros, maçanetas e corrimãos;

05

Máscaras para funcionários;
06

Cartazes com instruções sobre a forma correta de lavar as
mãos e da utilização de máscaras;

07

Parceria com o Laboratório Cellula Mater para a realização de
testes de Covid para os funcionários da escola;

02



Bebedouros isolados para uso individual;
08

Sala de isolamento para alunos e funcionários caso
apresentem febre e outros sintomas;

09

Orientação constante aos profissionais que prestam serviço à
escola (transporte escolar);

10

Protocolo de Serviços de Alimentação com a supervisão da
Nutricionista Juliana Chaves para a lanchonete e refeitório,
segundo as orientações da Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária);

11

Os funcionários dos refeitórios e lanchonetes seguindo o devido
Procedimento Operacional Padrão- POP- em conformidade com
a portaria CVS5 da Vigilância Sanitária;
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Calçados higienizados em tapetes sanitizantes na entrada
(com reposição do produto);

13

Portas e janelas abertas para a circulação natural do
ar;

14

Máscara trocada a cada 3 horas ou antes se ficar úmida (caso
seja lavável, trazer um saquinho para guardá-la e se
descartável , jogar no lixo destinado somente às máscaras);

15

Mãos higienizadas (alunos e funcionários) com água e
sabão ou álcool gel a cada uma hora;

16

Bebedouros comuns apenas para encher as garrafas
individuais e ter um frasco de álcool em gel para uso
individual;
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Higienização constante dos espaços escolares, mobiliários,
banheiros,maçanetas e corrimãos e também após cada
período de aula pelas serventes com o uso dos EPIs (luva
de proteção de látex nitrílico, sapato de segurança com
biqueira plástica, bota de pvc, máscara de proteção
descartável.

iPads e notebooks utilizados em sala de aula
higienizados na entrega e após o uso;
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20
Materiais e a mochila higienizados diariamente antes e
após a aula; 

Caso algum aluno ou funcionário confirme a contaminação
pelo Coronavírus - tomaremos as medidas de isolamento
recomendadas pelos órgãos oficiais. Quarentena de 05
dias, de acordo com o CDC (Centro de Controle e
Prevenção de Doenças)
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