REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
22.02.2021 14H
RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
1. NOTA TÉCNICA GT SOBRE VACINAS DISPONÍVEIS CONTRA A COVID 19: A nota técnica
sobre as duas vacinas disponíveis para uso emergencial (CORONAVAC e Astra
Zeneca/FIOCRUZ) está em elaboração e deverá ser divulgada após a contribuição dos
membros do GT.
2. FINALIZAÇÃO DA 5ª VERSÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA UFF: O documento foi
postado no drive do GT UFF para que os membros pudessem contribuir com suas
sugestões e inclusões. O título do plano será: Atualização das especificidades a serem
observadas nas unidades administrativas e de ensino na UFF frente ao retorno gradual
das atividades presenciais. Foi consenso do grupo, que a versão será mais objetiva e
focará nas principais medidas necessárias para um retorno presencial seguro e
consciente. No presente encontro, todo o texto foi revisado pelos membros para que
se chegasse a um consenso e divulgação da versão final, a ser encaminhada para o
gabinete da reitoria, no máximo no dia 24 de fevereiro de 2021. O sumário do plano foi
resumido nos seguintes itens, descritos abaixo:
1. Introdução
2. Objetivos desta da atualização do plano de contingência
3. A expectativa do retorno gradual e mais seguro das atividades presenciais na UFF
4. Orientações gerais
4.1. Comportamentos e atitudes em geral
4.2 Comportamentos e atitudes recomendadas no retorno às atividades presenciais
nas instalações da Universidade Federal Fluminense.
4.3. Especificidade de equipamentos de proteção e insumos individuais para a
prevenção da aquisição da COVID19
4.4. Estrutura física de ambientes de ensino coletivos
4.5

Orientação para os casos de pessoas com suspeita de infecção pelo novo

coronavírus dentro da comunidade da UFF.
4.6. O início da vacinação contra a COVID-19
5.Estratégias complementares para o retorno às atividades presenciais
5.1 Publicidade, comunicação e divulgação
6. Gestão de pessoas

7. Planejamento e administração
8. Colaboradores de serviços terceirizados
9. Plano de contingência internacional da UFF
10.Unidades administrativas e acadêmicas/ensino
11. Considerações finais
12.Referências

Agendada próxima reunião para o dia 08.03.2021, às 14h

