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Assunto: Assunto: considerações sobre o trabalho administrativo durante surto de gripe

 

A Direção Geral do IFSP - Campus Cubatão, após o recesso/plantão de fim de ano, tomou

ciência de que a prefeitura de Cubatão informou que há surto de gripe no município. Em

nota publicada pela prefeitura, há a seguinte recomendação: “Como os sintomas e as

formas de transmissão entre gripe e covid-19 são semelhantes, a Secretaria de Saúde

mantém as orientações das medidas preven vas contra infecções, como uso adequado de

máscaras, manutenção das mãos limpas, distanciamento e isolamento em caso de

sintomas após atendimento em unidade de Saúde.”

Tendo em vista que o momento requer atenção e cuidados, a Direção Geral orienta a todos

os servidores e colaboradores para:

a. Manter o pleno atendimento aos protocolos sanitários vigentes para

o período de pandemia de Covid-19: uso correto de máscaras,

registro da temperatura corporal na portaria, higienização frequente

das mãos e distanciamento social.

b. No caso de apresentar sintomas gripais, procurar atendimento

médico e comunicar sua chefia imediata.

c. Manter o trabalho presencial em regime de revezamento e, se

necessário, combinar com sua chefia imediata ajustes nos horários de

trabalho visando a aumentar o distanciamento social.

Cabe destacar que, em se tratando de saúde, nenhum posicionamento é defini vo. A

Direção Geral, em conjunto com suas diretorias, estará atenta às no cias e aos dados da

região, bem como aos posicionamentos oficiais de órgãos de saúde e da instituição.

Atenciosamente,

 

Cláudia Cristina Soares de Carvalho

Diretora Geral em Exercício

PORTARIA Nº 6.657/IFSP, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

 

 

Mais notícias em:Mais notícias em:

Informações sobre o surto de gripe em outras cidades da Baixada Santista:

https://www.atribuna.com.br/busca/gripe

 

Surto de gripe em Cubatão:

https://www.cubatao.sp.gov.br/nova-gripe-cubatao-confirma-surto-e-aprimora-

atendimento/

 

 

 

Câmpus Cubatão/SP, 5 de janeiro de 2022
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