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COMUNICADOCOMUNICADO

 

A Comissão de Monitoramento de Informações Rela vas ao Covid-19 e Atualização dos Protocolos de Biossegurança do Campus Cubatão

reforça a orientação quanto ao uso de máscaras no campus como forma de evitar o contágio do Coronavírus. O uso de máscara

permanece obrigatório em salas de aula, laboratórios, auditórios e outros ambientes fechados em que não seja possível o distanciamento

social.

O(a) servidor(a) que apresentar sintomas de Covid, ou aquele(a) que tenha familiares ou pessoas próximas que estejam contaminadas,

deve informar à sua chefia imediata por escrito procurar um médico, realizando também a testagem nominal (em farmácia ou em

laboratório de análises clínicas).

Caso o(a) servidor(a) faça o teste rápido (de farmácia), com relatório nominal, e o resultado for posi vo, este pode ser encaminhado

imediatamente ao setor médico através do e-mail css@ifsp.edu.br. A comissão recomenda fortemente que o(a) servidor(a) procure um

serviço médico para orientação.

No caso de afastamento médico por suspeita  ou por ser contactante , o atestado deve ser encaminhado ao setor médico através da

plataforma “Sou Gov.br” , nos termos do Comunicado 20/2021 – DDGP-DGP/PRO-DI/RET/IFSP. O prazo para envio de atestados é de até

5 (cinco) dias corridos, contados do início do afastamento do(a) servidor(a), conforme art. 4, § 4º, do Decreto nº 7.003/09.

Quanto aos estudantes, de acordo com a portaria IFSP 620/2022, caso haja suspeita de contaminação, o(a) estudante ou seu responsável

legal deve comunicar a situação à Coordenação de seu curso e à Coordenadoria de Registros Acadêmicos – CRA, via e-mail ins tucional

e/ou requerimento via SUAP, justificando a ausência até que o resultado do teste para COVID-19 seja emitido.

Com o diagnós co para Covid-19 confirmado, o(a) estudante terá o abono de faltas a par r da data em que o campus foi comunicado da

suspeita ou da confirmação e pelo período indicado no atestado médico, sendo assegurado o prosseguimento de suas a vidades

acadêmicas através de Regime de Exercícios Domiciliares.
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