
GUIA DE RETORNO 
ÀS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS



Neste material você encontra a nova rotina 
para alunos, colaboradores e professores. 
Fique atento às recomendações. Contamos 
com a participação de todos para uma 
retomada segura.

Os cuidados precisam continuar, a saúde 
de todos depende de cada um de nós.



AO SAIR DE CASA

Não esqueça da sua máscara e seu álcool em gel pessoal.

02 AO SE DESLOCAR ATÉ A EMESCAM
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NO TÁXI OU TRANSPORTE POR 
APLICATIVO: o uso de máscara é 
obrigatório. Mantenha os vidros 
abertos e utilize álcool em gel nas 
mãos ao entrar e ao sair do carro. 
Lembre-se também de sentar no 
banco de trás.

NO CARRO: passe álcool em 
gel nas mãos ao entrar e ao 
sair. Mantenha, sempre que 
possível, as janelas abertas.

NO TRANSPORTE PÚBLICO: o uso 
de máscara é obrigatório. Mantenha 
os vidros abertos e utilize álcool em 
gel nas mãos ao entrar e ao sair do 
veículo. Mantenha o distanciamento 
social.



ENTRADA

A entrada será via portaria do estacionamento. A entrada principal estará fechada.

Aguarde a aferição de temperatura na portaria, em seguida, siga a sinalização e 
dirija-se imediatamente para sua sala de aula ou setor. Evite aglomeração nos 
corredores.

03

36,5º



CORREDORES

Proibido aglomeração nos corredores. 
Não toque em objetos que não sejam 
de uso pessoal. Mantenha o 
distanciamento seguro de, no 
mínimo, 1,5m de outras pessoas.

04 ESCADAS

Os corrimãos das escadas e outras 
superfícies serão higienizados com 
frequência, mas lembre-se de 
manter as mãos sempre limpas. 
Evite ao máximo a circulação nos 
ambientes da instituição.
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1,5m



Respeite o distanciamento 
estabelecido entre as carteiras. 

Higienize seus pertences com 
álcool em gel.

Os objetos pessoais não devem 
ser compartilhados.

Portas e janelas permanecerão
abertas para que o ambiente
fique bem ventilado.

É proibido o consumo de 
alimentos nesses ambientes.

SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS06



1,5m

CANTINA E ÁREA DE CONVIVÊNCIA07
Não compartilhe objetos 
de uso pessoal, como 
talheres e garrafinhas. Deve estar sempre com as 

mãos higienizadas antes 
e após das refeições. 

Não se esqueça de 
guardar a máscara 
usada em uma 
sacola plástica.



INTERVALO08 BANHEIRO09
Aproveite a hora do intervalo para 
trocar sua máscara por uma reserva. 
Não apoie sua mascara em 
nenhuma superfície e guarde a 
usada em uma sacola plástica.

VOCÊ DEVE REDOBRAR OS 
CUIDADOS COM A HIGIENE.
Siga o passo-a-passo do cartaz 
afixado para garantir uma ótima 
lavagem das mãos após o uso do 
banheiro. Esteja sempre com a 
sua máscara!



ATENDIMENTO NOS SETORES10
O atendimento será, preferencialmente, individual e os alunos devem manter o 
distanciamento estipulado nas sinalizações.



BIBLIOTECA11
Para maior segurança dos usuários e funcionários da 
Biblioteca, os livros devolvidos ficarão em quarentena por 
14 dias em um lugar reservado. Após esse período, os 
livros serão devidamente higienizados e devolvidos às 
estantes do acervo. 

Os funcionários usarão máscaras e luvas durante todo o 
expediente de trabalho.

As doações de materiais informacionais à Biblioteca 
estão suspensas neste período.

Não será permitido o aluno/docente entrar na Biblioteca 
usando jaleco.

Os empréstimos de livros impressos serão agendados 
pelo e-mail biblioteca@emescam.br.

O material solicitado ficará reservado no balcão de 
empréstimos, para que o aluno não precise ter acesso ao 
acervo.

O atendimento para a retirada dos livros no balcão de 
empréstimos será de 20 em 20 minutos, um aluno por 
vez e este deverá usar máscara. Finalizado o empréstimo, 
o aluno não poderá permanecer na Biblioteca.

A cada atendimento, os funcionários da Biblioteca 
deverão higienizar com álcool gel os teclados dos 
computadores e bancada do balcão de Empréstimos. 

    Priorize o estudo pela biblioteca virtual!



BEBEDOUROS12 RETORNO DO
INTERVALO

Os bebedouros poderão ser usados 
somente com copos ou garrafinhas 
individuais.

Os alunos devem higienizar as mãos 
e usar ácool em gel.
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Álcool em Gel



SAÍDA14
Respeite as demarcações no 
chão para evitar aglomeração. 1,5m

Caso apresente, pelo menos, 02 (dois) dos 
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo 
que referida), calafrios, dor de garganta, dor de 
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou 
distúrbios gustativos, procure o serviço de 
saúde imediatamente e informe a 
coordenação do curso ou sua chefia direta.

ATEN ÇÃO !



Protocolo válido para o campus da Emescam, mini 
secretaria e salas de aula da Santa Casa. Nos campos 
de prática, como Hospital Santa Casa, Maternidade 
Santa Casa Unidade Pro-Matre, Unidades de Saúde e 
entre outros, os alunos devem seguir a orientações e 
recomendações dos mesmos.


