ANEXO VII DO EDITAL Nº 119/2020
PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA USO DE LABORATÓRIOS DA UESB
Alunos da zona rural e sem acesso a internet poderão utilizar computadores de laboratórios da
Uesb para realizarem sua inscrição no Edital de Inclusão Digital, que visa o apoio ao ensino remoto
na UESB. Os computadores dos Laboratórios estarão disponíveis para uso nos dias 16 e 17 de
setembro de 2020. Como medidas de biossegurança, se faz necessário respeitar as seguintes
normativas e recomendações:
1- Laboratórios que estarão disponíveis em cada campus serão:

Campus

Laboratório

Itapetinga

Informática

Jequié
Vitória da
Conquista

Informática em Saúde
Cartografia e
Fotointerpretação

Localização
Campus Juvino Oliveira, Módulo de Salas de
Aula
Campus I, Pavilhão Administrativo
Módulo de Laboratórios Profª Amélia Barreto

2- Normatização para uso dos laboratórios
*Cada aluno terá 30 min para uso do equipamento;
*Só será permitido o acesso aos laboratórios para os discentes que forem realizar a inscrição
no Edital de Inclusão Digital;
*Será permitido a entrada periódica nos laboratórios de pequenos grupos de alunos,
correspondente a metade da quantidade de equipamentos disponíveis em condições normais
de funcionamento, a fim de assegurar o distanciamento mínimo de 1,5m entre os usuários;
*A entrada nos laboratórios será permitida apenas com uso de máscaras. Os discentes
devem se responsabilizar por sua própria máscara;

3- Recomendações aos usuários dos laboratórios
*Manter distanciamento de 1,5m na fila de espera
*Evitar toque em mucosas como nariz, olhos e boca. Se necessário esta ação deverá ser
realizada somente e imediatamente após lavagem ou higienização das mãos com álcool em
gel hidratado a 70%;

*Não compartilhar alimentos, copos, canudos, garrafas, toalhas e objetos de uso pessoal,
com quaisquer colegas;
*A higienização das mãos antes e depois de utilizar os computadores;
*Uso da etiqueta respiratória.

4- Será responsabilidade da Coordenação dos Laboratórios, em parceria com a
Administração da Universidade

a) Disponibilizar, nos dias 16 e 17, de setembro de 2020, na entrada de cada laboratório, pelo
menos um funcionário para:
*Abrir e fechar as salas;
*Ligar e desligar os aparelhos;
*Organizar fila de espera dos discentes, respeitando distanciamento social recomendado;
*Controlar a entrada de alunos nos laboratórios;
*Oferecer as orientações de biossegurança aos discentes presentes;
* Disponibilizar álcool etílico gel a 70% para higienização das mãos dos discentes;
* Assegurar intervalo de 10min na mudança de grupos de usuários para viabilizar a
higienização adequada dos equipamentos a cada 30min;
*Realizar a limpeza de teclados e mouse, utilizando álcool etílico 70% ou outros produtos
alternativos recomendados pela Nota Técnica nº 47/2020, da Anvisa, após o uso dos
computadores por cada grupo de alunos

