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OFÍCIO CIRCULAR Nº 3/2021 - TGA-DG/CTGA/RTR/IFMT

Tangará da Serra, 18 de março de 2021.    

Aos 
Servidores, colaboradores terceirizados, alunos e visitantesServidores, colaboradores terceirizados, alunos e visitantes
IFMT - Campus Avançado Tangará da Serra

Assunto: Assunto:  Protocolos de segurança para prevenção ao contágio da covid 19.

O Comitê Local de Medidas Preven vas e Orientações Sobre a Covid-19 do Campus Avançado
Tangará da Serra estabelece protocolos de segurança como medidas de prevenção ao contágio da covid 19, que
deverão ser observados por todos os usuários do campus, como segue:

I - A todos os usuários: servidores, alunos e visitantes, será OBRIGATÓRIO:  

a. usar máscara facial durante todo o tempo em que estiver nas dependências do campus;
b. na chegada ao campus, aferir a temperatura corporal com o termômetro digital e em seguida, higienizar as
mãos com álcool ou lavá-las com sabão/sabonete e água. Se permanecer no campus por um longo período,
repetir este procedimento de higiene por várias vezes;
c. manter distanciamento físico de no mínimo 1,5 m entre as pessoas;
d. não cumprimentar as pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos;
e. ao tossir, cobrir a boca com a parte interna do cotovelo ou com a roupa;
f. não compartilhar xícaras, copos e demais utensílios ao consumir alimentos;
g. usar os ambientes com portas e janelas abertas;
h. comunicar a chefia imediata tão logo apresente sintomas da covid 19 e seguir as orientações das autoridades
de saúde;

II - Estas orientações poderão sofrer alterações a qualquer momento, dependendo das recomendações das
autoridades de saúde e do IFMT.
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