REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
14.09.2020 14H
RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
1. SOLICITAÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS

PARECER

DE

DO

PROTEÇÃO

GT

A

RESPEITO

INDIVIDUAIS

PARA

DE
AS

UNIDADES DA UFF: a professora Rita Paixão encaminhou ao email
do GT UFF de enfrentamento da COVID19, quatro questionamentos a
respeito de uso de EPIs para os laboratórios de diversas unidades da
UFF.

Além

dos

quesitos,

foi

enviada

também

uma

planilha

especificando o quantitativo de materiais solicitados de acordo com
as unidades solicitantes. Foi entendimento do GT, que só a há a
necessidade de EPIS específicos contra a transmissão pela COVID 19,
além dos equipamentos de proteção já utilizados conforme os níveis
de biossegurança, para laboratórios que realizem pesquisas que
utilizem amostras biológicas de pacientes suspeitos ou confirmados
da COVID 19 ou que atendam pacientes suspeitos ou confirmados da
COVID 19. Foi acordado pelo GT que será aberto um documento em
Word, que ficará no drive do email do GT, para ser alimentado pelos
membros e posteriormente respondido no email de origem do
gabinete da reitoria.
2. PARECER DO GT SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
UFF PARA CONCURSO DA ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
DO EXÉRCITO: Foi emitido parecer do GT sobre o concurso para
entrada na Escola de Sargentos das Armas (ESA), em relação à
logística e formas de minimização de aquisição da COVID19, durante
a realização do concurso, usando as instalações da UFF. Parecer
enviado para o email do gabinete da reitoria em 14/09/2020
3. ASSUNTOS

GERAIS:

Profa

Rita

Cubel

informou

que

relatou

pessoalmente ao prof José Rodrigues da Engenharia, sobre a
necessidade de elaboração do plano de contingência da referida
unidade, utilizando como referência as recomendações constantes na
3ª versão do Plano de Contingência da UFF frente à pandemia da
COVID19 causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2). O informe foi
relatado ao referido professor no dia 03/09/2020. O entendimento dos
membros deste grupo técnico é que os planos de contingência locais

sejam necessariamente elaborados pelas unidades, obrigatórios para
um retorno presencial seguro e controlado, e divulgados nos sites
oficiais das unidades e/ou da UFF.

Agendada próxima reunião para o dia 28.09.2020, às 14h

