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O Comitê de Biossegurança local (PORTARIA Nº76/2022/GAB-INC/IFS/IFSULDEMINAS), após avaliação do cenário
epidemiológico das úl mas semanas, caracterizado pelo aumento no número de casos posi vos para COVID-19 e
prezando pela segurança sanitária da comunidade interna e externa ao IFSULDEMINAS, Campus
Inconfidentes, apresenta as seguintes recomendações: 

1. Uso obrigatório de máscaras cirúrgicas ou do tipo PFF2 para pessoas que apresentem sintomas gripais;

2. Uso obrigatório de máscaras cirúrgicas ou do po PFF2 para pessoas que são contato próximo de casos
positivos;

3. Nos demais casos o uso de máscaras cirúrgicas ou do po PFF2 é faculta vo, sendo recomendado para pessoas
que apresentem comorbidades ou convivam com pessoas do grupo de risco;

4. Membros da comunidade que testem posi vo para COVID-19 não devem frequentar as dependências da
ins tuição. O período de afastamento deverá ser definido seguindo as orientações apresentadas pelo profissional
de saúde ou sistema de saúde.

5. Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienização por meio de álcool 70%.

6. Evitar aglomerações, tais como festas ou eventos de grandes proporções.

7. Manutenção do esquema vacinal completo, com as doses de reforço.

Aproveitamos para esclarecer que o Comitê de Biossegurança tem como obje vo orientar, recomendar e
estabelecer medidas sanitárias de prevenção à disseminação do coronavírus, sendo tais recomendações
embasadas e orientadas por normas de órgãos sanitários estaduais e/ou municipais. Assim, em consonância com
as normas destes, até o momento não há protocolo ou decreto para o retorno da obrigatoriedade do uso da
máscara por todos os grupos e por este motivo, tal medida não é adotada nas orientações apresentadas. 
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