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À toda comunidade do IFSP- Câmpus Caraguatatuba

Assunto: Recomendações de Segurança – Covid-19 

Considerando,

 a NOTA TÉCNICA Nº 16/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS do Ministério da Saúde, que aponta aumento de 120% da média móvel de
casos de Covid-19 na semana epidemiológica de 6 a 11 de novembro, em relação à semana anterior, e recomenda atenção quanto
às medidas de higiene, uso de máscaras e completude do esquema vacinal, incluindo doses de reforço; 

a nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, emi da em 11 de novembro, alertando para “uma tendência de curva em aceleração
importante de casos novos de infecção pelo SARS-COV-2 quando comparado com o mês anterior", destacando a circulação da
subvariante BQ.1 da Ômicron; 

o alerta emi do em 10/11 pela Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, recomendando o uso de
máscaras em locais de risco, como transporte público e aglomerações;

a reunião junto à Comissão de Biossegurança do Câmpus Caraguatatuba, ocorrida no dia 17/11/22 para definição de ações a serem
tomadas no âmbito do Câmpus;

A Direção Geral vem RECOMENDAR a toda comunidade o uso da máscara nos ambientes internos do Câmpus a fim de minimizar as
chances de propagação do vírus e novas infecções pelo SARS-COV-2.
Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, reforçamos a importância do esquema vacinal completo, incluindo as doses de
reforço, haja vista que a proteção conferida pela vacina é eficiente para prevenir casos graves, mas sofre redução com o passar do
tempo. 
Servidores e alunos com sintomas gripais, devem procurar unidade de saúde, seguindo as orientações médicas.
Destacamos a importância de reforçar medidas de higiene, ventilação de ambientes e evitar aglomeração de pessoas.
 

Caraguatatuba, 18 de novembro de 2022.

 

(assinado eletronicamente)

JULIANA BÁRBARA MORAES

Diretora-Geral 

IFSP Câmpus Caraguatatuba

 

 

 

 



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Juliana Barbara MoraesJuliana Barbara Moraes, DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/CARDIRETOR GERAL - CD2 - DRG/CAR , em 18/11/2022 18:17:57.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 18/11/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

449586
70b6795144

COMUNICADO N.º 22/2022 - DRG/CAR/IFSP


	Documento assinado eletronicamente por:

