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OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2022/CMCOVID19/REITO-UFU

Uberlândia, 17 de novembro de 2022.
Aos(Às) Senhores(as):
Diretores de Unidades Acadêmicas;
Coordenadores de Cursos de Graduação;
Comunidade Acadêmica;
Administração Geral da UFU.
 

 RECOMENDAÇÃO
 

  
Assunto:  Comitê de Monitoramento à Covid-19 UFU recomenda o retorno
do uso de máscara de proteção nos ambientes fechados da universidade.
 

 

Com o objetivo de acompanhar e propor medidas preventivas e de
combate à disseminação do novo coronavírus no âmbito da Universidade Federal de
Uberlândia, o Comitê de Monitoramento à Covid-19 UFU, fundamentado na NOTA
TÉCNICA Nº 16/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS (Documento SEI nº 0030292412 que
alerta a população e profissionais de saúde quanto à situação da covid-19 em âmbito
local e reforça as medidas não farmacológicas de prevenção e controle, recomenda à
comunidade universitária:

a) o retorno do uso de máscaras de proteção facial em todos os
ambientes de saúde e todos os ambientes fechados, principalmente por pessoas:

* com fatores de risco para complicações da covid-19 (em especial
imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades);

* que tiveram contato com casos confirmados de covid-19;
* com sintomas gripais;
b) a higienização frequente das mãos com água e sabão e o uso do

álcool 70%;
c) a necessidade de esquema vacinal completo, com as doses de reforço

para maiores de 18 anos;
d) evitar aglomerações;
e) que as pessoas com sintomas (covid-19 ou vírus da gripe influenza)

procurem o serviço de saúde e notifiquem o Subcomitê de Vigilância Epidemiológica
da UFU.

Para fazer a notificação, estudantes, técnicos administrativos, docentes e
funcionários das fundações e empresas terceirizadas devem preencher o "Formulário
de Notificação - Covid-19 - UFU" https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?
id=I21ezZnLiUGIqxqQIaDEUexHG3137btPlex1WSM8d4FUMllYVVlUTklVVFdIOENTT0Q1SzFaT1IzSS4u,

de modo que o Comitê possa monitorar os casos de covid-19 na
universidade e prevenir surtos da doença.
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Para mais informações, acesse o Fluxo de Notificação de Casos e
Sintomas de Covid-19 disponível em: https://ufu.br/comitecovid19/fluxo-notificacao-
de-casos-covid-19

As dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail
vigilanciacovid@reito.ufu.br ou sanadas pelo telefone (34) 3239-1369.

Visite o site do Comitê de Monitoramento à COVID 19
UFU: https://ufu.br/comitecovid19

 

Uberlândia, 17 de novembro de 2022
Comitê de Monitoramento à COVID 19 UFU

Documento assinado eletronicamente por Armindo Quillici Neto, Presidente,
em 17/11/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 4074977 e o código CRC 58188787.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23117.085353/2022-83 SEI nº 4074977
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