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Protocolo de retomada das
atividades sociopedagógicas
Plano de Contingência Covid-19

PLANO DE CONTINGÊNCIA

As equipes do Sistema Único de Saúde, Secretaria de Saúde e Fundhas desenvolvem diversas
atividades de rotina, que darão sustentação às ações que serão aplicadas no Plano de
Contingência.

OBJETIVOS
✔ Adotar medidas para reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19) no ambiente de trabalho e aprendizagem;
✔ Definir a estratégia de atuação da Fundhas em alinhamento com as definições constantes
do Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública;
✔ Atender as diretrizes do Estado, do Município, bem como as normas e orientações federais
do Ministério da Saúde;
✔ Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta ao
novo Coronavírus (COVID-19);
✔ Informar e orientar os profissionais e estagiários no ambiente de trabalho.
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O Plano de Contingência é um documento que define as responsabilidades da Fundhas e
estabelece uma organização necessária para atender às situações de emergência relacionadas
à circulação do vírus.
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Protocolo Sanitário

PROTOCOLO SANITÁRIO
Comunicação

Atendimento ao público por meio de canais
digitais (telefone ou internet) ou por agendamento
presencial nas Unidades

E-mails e cartazes informativos de orientação e
prevenção pelas Unidades

Sinalização de áreas comuns de circulação

Ações presenciais e online de sensibilização aos
colaboradores, atendidos, pais e responsáveis

PROTOCOLO SANITÁRIO
Materiais disponíveis

Álcool gel e
líquido 70%

Borrifador

Fita zebrada

Dispensers/
Totem

Máscaras

Termômetro
Infravermelho

Tapete
Sanitizante

Protetor facial
de acrílico

PROTOCOLO SANITÁRIO
Higiene das mãos e etiqueta respiratória
As mãos constituem a principal via de transmissão de vírus e microrganismos. A pele é um possível reservatório de diversos microrganismos que podem se
transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto (pele com pele) ou indireto, através do contato com objetos e superfícies contaminadas, gerando
contaminação se entrar em contato com a boca, nariz ou olhos (mucosas).
✔ A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação do Coronavírus.

Ao espirrar ou tossir cubra nariz
e boca com lenço ou braço

Lave sempre as mãos

Evite tocar nos olhos,
boca e nariz não lavados

✔ Foram fixados, nos sanitários e outros locais, cartazes de orientação informando a forma correta de lavagem das mãos.

Evite abraços, beijos
e aperto de mãos

PROTOCOLO SANITÁRIO
Segurança e Higiene Pessoal
Uso obrigatório de
individuais
ou
descartáveis

Uso obrigatório de máscara
dentro da Instituição e no
transporte escolar

garrafas
copos

Uniformes e máscaras devem
ser lavados diariamente

Higienização frequente das
mãos com água e sabão ou
álcool em gel 70%

Uso individual obrigatório de
materiais, jogos e brinquedos
para evitar o compartilhamento

PROTOCOLO SANITÁRIO
Distanciamento social
Os horários de entrada e saída das
crianças e/ou adolescentes serão
reajustados evitando aglomeração

Separar
as
crianças
e/ou
adolescentes em grupos ou
turmas fixas e não as misturar

Não será permitido a troca de
salas de aula pelas crianças e/ou
adolescentes

Cumprir o distanciamento de 1,5
metro durante a formação de filas

Os
horários
de
atendimento
presencial às famílias deverão ser
agendados

Atividades de educação física, artes e
correlatos
serão
realizadas
mediante
cumprimento
do
distanciamento
e
preferencialmente ao ar livre

Estabelecer
distanciamento
adequado entre os mobiliários
da sala

PROTOCOLO SANITÁRIO
Ambiente e Ventilação
Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o toque nas maçanetas e fechaduras;

Evitar o uso de ventilador e ar condicionado. Se necessário, os ventiladores poderão ser utilizados com as janelas abertas;
Higienização de banheiros e lavatórios antes da abertura das Unidades, após o fechamento e a cada três horas e vestiários, caso tenha;

Lavagem das áreas comuns com sanitizantes uma vez por semana;

Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e descartado com segurança;
Limpeza intensificada;

PROTOCOLO SANITÁRIO
Cozinha e Refeitório
Limpeza e higienização do ambiente,
equipamentos e utensílios com
álcool gel e líquido 70%

Uso de luvas descartáveis somente
em situações específicas e não
isenta a higienização das mãos

Uso do protetor facial no momento
do atendimento direto às crianças
e/ou adolescentes

Os horários de alimentação serão
escalonados

Higienização do refeitório antes da
abertura da Unidade e a cada troca
de turma

Refeições serão servidas pela
equipe da cozinha, não sendo
permitido o sistema self-service

No refeitório não deve ser formada
longas filas. Manter o distanciamento
de 1,5 m entre as pessoas

PROTOCOLO SANITÁRIO
Monitoramento
A aferição de temperatura será realizada em todas as pessoas, nas entradas da Unidade pelo Controlador de Acesso ou outro profissional, se necessário,
conforme orientação abaixo:
1 - Sempre utilizar a máscara e protetor
facial/óculos e as mãos sempre
higienizadas

4 - Medir a uma distância de 5 cm
em direção à testa

2- Gentilmente informar que será
medida a temperatura

5 - Informar a temperatura. Caso esteja maior
que 37,5º, orientar que aguarde e verifique após 5
minutos novamente. Se persistir orientar a
procurar avaliação médica

3- Ligar o termômetro

6 - Solicitar que higienize as mãos
antes de entrar na Unidade

PROTOCOLO SANITÁRIO
Crianças e/ou adolescentes do grupo de risco
As crianças e/ou adolescentes que fazem parte do grupo de risco deverão ficar em casa e realizar as atividades de forma remota/caderno de atividades,
acompanhadas pelo Serviço Social.

Conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e seus contatantes:
Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para Covid-19 na Instituição. Caso a temperatura esteja acima de
37.5ºC a orientação é ficar em casa e buscar atendimento médico.

Em caso de quadro respiratório agudo, os familiares deverão ser acionados e orientados pelos gestores ou assistentes
sociais a procurar o serviço de saúde;

Os responsáveis deverão encaminhar o atestado e o resultado ou protocolo de exame (caso seja realizado) para a
Supervisão do Serviço social;

Caso algum membro da família fique em suspeita ou tenha sido diagnosticado pela Covid-19, deverá comunicar à Fundhas
imediatamente e manter o filho em casa, isolados. Eles serão acompanhados pelo Serviço Social da Unidade.

ACOLHIMENTO
Ações iniciais
✔ Promover espaços de escuta e mediação de experiências para o estabelecimento de
vínculos;
✔ Compartilhar procedimentos de rotina para garantir a segurança das crianças e/ou
adolescentes;
✔ Inserir gradualmente a rotina conforme as possibilidades e definição da Diretoria
Técnica;
✔ Desenvolver projetos de acompanhamento das crianças e/ou adolescentes para
atendimento de suas necessidades socioemocionais;
✔ Organizar espaços e agrupamentos diferenciados para o desenvolvimento da interação
criança e/ou adolescente x professor/educador.
✔ Orientar às crianças e/ou adolescentes quanto aos procedimentos adequados para o
funcionamento das atividades;

ACOLHIMENTO
Ações Serviço Social

PROTEGER
ACOLHER
CUIDAR
Contribuir no processo de retorno e
acolhimento das crianças e/ou adolescentes

Identificar as situações que requerem
acompanhamento social em função das
vulnerabilidades que a família apresentar

Levantamento
das
crianças
e/ou
adolescentes que apresentarem algum risco à
saúde, as que apresentarem possíveis
comorbidade deverão ser listadas e
acompanhadas pelo Serviço Social

PROPOSTA PEDAGÓGICA
Modelo atividades sociopedagógicas

ATIVIDADES
PRESENCIAIS

ATIVIDADES
REMOTAS

Implementação de um modelo híbrido de
atendimento:
mescla
entre
ação
sociopedagógica presencial com modalidade à
distância
Atividades remotas: Distribuição do "Caderno
de Atividades" em quatro dias da semana
Atividades presenciais: ações pedagógicas em
diferentes áreas de conhecimento uma vez na
semana

PROPOSTA PEDAGÓGICA
Orientações atividades

Propor atividades que possibilitem
a criatividade e aprendizagens que
não dependam da interação física
entre os participantes

Priorizar sempre atividades em
ambiente arejado e/ou ao ar livre

O processo de higienização dos
materiais didáticos/pedagógicos é de
responsabilidade do professor/educador

Realizar apenas atividades que não utilizem
materiais de uso compartilhados (bolas,
raquetes, jogos de tabuleiros e etc...)
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