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À toda comunidade do IFSP- Câmpus Caraguatatuba
 
 
Assunto: Flexibilização no uso de máscaras
 
Conforme decisão referendada pela Comissão de Biossegurança do Câmpus Caraguatatuba, a Direção Geral informa que fica
estabelecida a flexibilização no uso de máscaras, a qual passa a ser FACULTATIVA à toda comunidade interna e externa, em
TODAS as dependências do Câmpus Caraguatatuba, a partir de 16/08/2022.
 
A decisão tem amparo no rígido acompanhamento dos indicadores de saúde do município e dos casos de COVID-19 no âmbito
interno do Câmpus, onde não há registros de contaminações que desencadearam em transmissão comunitária.
 
A decisão considera ainda:

Flexibilização do uso de máscaras pelo governo do estado de São Paulo (Decreto nº 66.575, de 17 de março de 2022);

Flexibilização do uso de máscaras pelo prefeito do Município de Caraguatatuba (Decreto nº 1.611 de 18 de março de 2022);

A diminuição expressiva dos índices de contaminação, hospitalizações e mortes decorrentes de COVID-19 na cidade
Caraguatatuba, conforme acompanhamento de dados do site da Prefeitura e Fundação Seade;

Índice elevado de vacinação da população em âmbito local e nacional;

A baixa incidência de casos na comunidade do IFSP Câmpus Caraguatatuba.

 
O Protocolo de Biossegurança do Câmpus Caraguatatuba está sendo atualizado e permanecem vigentes:
 

As orientações em relação à higiene e cuidados pessoais;

A necessidade de manter a ventilação dos ambientes, devendo ser priorizado o uso de ventiladores e a abertura de janelas e
portas para circulação do ar.

 
Orientamos ainda que pessoas com sintomas gripais utilizem a máscara em tempo integral durante a sua estadia no Câmpus.
 

O acompanhamento periódico dos indicadores sanitários e dos novos cenários trazidos pela COVID-19, assim como seus possíveis
impactos à nossa comunidade, continuará sendo realizado pela Comissão de Biossegurança e Direção Geral e, havendo necessidade,
o uso de máscaras em todos os ambientes poderá ser solicitado.

 

 

Caraguatatuba, 15 de agosto de 2022.

 

(assinado eletronicamente)

JULIANA BÁRBARA MORAES

Diretora-Geral 

IFSP Câmpus Caraguatatuba
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