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Assunto: Assunto: considerações sobre o trabalho acadêmico durante aumento de casos de

gripe e de Covid-19

 

Devido ao aviso de surto de gripe no município, anunciado recentemente no site da

prefeitura de Cubatão, e tendo em vista que o momento também requer atenção e

cuidados devido ao aumento no número de casos de Covid-19 na região, a Direção Geral

orienta a todos os professores e estudantes para:

a. No caso de a vidade presencial no campus, 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, seguir as orientações das

autoridades sanitárias locais e não participar de atividades presenciais

no campus.

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:Surto de gripe em Cubatão:

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

atendimento/
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