
Estoques zerados no Hemonit UFF: doe
sangue com segurança na pandemia

Estoques praticamente zerados. Essa é a realidade de muitos bancos de
sangue em todo o Brasil e inclusive do Hemonit UFF, localizado no Hospital
Universitário Antônio Pedro. Em relação ao início de 2020, houve uma queda
significativa nas doações, algo em torno de 60% e que já impacta na
realização de cirurgias cardíacas, urológicas e neurológicas, por exemplo.

Um dos motivos para esta baixa é justamente a pandemia do novo
coronavirus e o receio das pessoas circularem, especialmente, por unidades
de saúde, como o caso do Huap. Mas é possível doar sangue com
responsabilidade e segurança. Novos protocolos e recomendações foram
adotados no Hemonit UFF nos últimos meses para tranquilizar a população
e permitir o acesso seguro dos doadores. Entre as principais medidas
tomadas, destacam-se:

Agendamento prévio da data e horário da doação para evitar
aglomeração no local
Redução do quantitativo de cadeiras na sala de espera, mais uma
ação que reduz o número de pessoas no mesmo espaço
Higienização das poltronas e demais equipamentos entre um doador e
outro, tanto na sala de triagem, coleta quanto na de lanche.



Distanciamento maior das poltronas que acomodam os doadores no
ato da coleta
Disponibilização de pia com água corrente e sabão para higienização
das mãos dos funcionários e doadores, além de álcool gel 70%

Os interessados também devem estar atentos a essas outras importantes
orientações, como: evitar comparecer ao Hemonit UFF em caso de febre ou
caso tenha tido contato com pessoas com suspeita de Covid-19. Neste
último caso, a recomendação é esperar 15 dias para doar sangue. Já quem
se infectou com o novo coronavírus, deve aguardar um prazo de 30 dias.
Além disso, se você recebeu o imunizante contra a Covid-19, deve aguardar
48h (Coronavac) ou 7 dias (Oxford/ AstraZeneca) para fazer a doação de
sangue. Lembrando que podem participar dessa campanha de solidariedade
homens e mulheres entre 16 e 69 anos, pesando mais de 50kg e em bom
estado de saúde.

O tempo médio de doação é de somente 1 hora. Ou seja, em poucos
minutos você pode salvar muitas vidas, inclusive a de pacientes acometidos
pelo coronavírus e que necessitam de transfusão de sangue. Faça o
agendamento agora mesmo pelo telefone 2629-9063 ou pelo Facebook do
Hemonit. No dia da doação, vá de máscara, mantenha o distanciamento
físico e higienize com frequência suas mãos. Contamos com o seu espírito
de solidariedade! 
 
O Hemonit UFF está localizado no Hospital Universitário Antônio Pedro
(Avenida Marquês do Paraná, número 303, Centro, Niterói). Doações de
segunda a sexta, das 7h30 às 12h30. Segunda e quarta, das 14h às 15h30. 

Doação de sangue também é pauta do programa UFF
Responde. No vídeo, a chefe do Hemonit UFF, Fernanda

Azevedo, aborda com maior riqueza de detalhes as
necessidades do banco de sangue e os protocolos seguidos

para garantir a segurança dos doadores. 
Assista ao vídeo clicando na imagem abaixo: 

https://www.facebook.com/Hemonit
http://app6.iazn.net/action/view/2130/31082/3128831/2982311
https://www.youtube.com/watch?v=XTq_dMGJ2aU


Atenção! A partir da próxima segunda-feira, dia 03 de maio, inicia no
município de Niterói a vacinação dos grupos prioritários, incluindo os
profissionais da educação, como docentes, técnicos e terceirizados da UFF.
 
Os servidores em atividade em Niterói deverão apresentar, além de RG e
CPF, o contracheque do mês corrente ou uma declaração atual do local de
trabalho, com data, assinatura e carimbo do empregador. A faixa etária
atendida no mês de maio, conforme publicação da prefeitura, é entre 59 e 52
anos. Para informações sobre os postos de atendimento e outras
dúvidas, clique aqui. 

Servidores, fiquem atentos para os novos processos da área de PESSOAL
que acabam de entrar no Sistema Eletrônico de Informações, o SEI-UFF:

Aposentadoria Voluntária
Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho
Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho (A
pedido do servidor)
Alteração do regime de trabalho Docente (Redução da carga horária)
Alteração do regime de trabalho Docente (Aumento da carga horária)

Leia o informe completo.

#ParaTodosVerem: banner em tonz de cinza, com imagem ao fundo de professor lecionando em uma sala

de aula. No lado direito do banner consta a mensagem: "Docente da UFF, chegou a hora de responder a

avaliação institucional. Avalie agora as disciplinas ministradas no período de 2020.1 Seu envolvimento é

essencial porque os resultados das atividades de disciplinas são fundamentais para os movimentos de

melhoria dos cursos de graduação da UFF.  Saiba mais em: cpa.sites.uff.br." No canto inferior esquerdo,

contém um box: Clique aqui e avalie agora, com link direcionando para o portal IdUFF:

https://app.uff.br/iduff/

https://bit.ly/3xx2ZF6
https://bit.ly/3u1T6gn
https://app.uff.br/iduff/
http://cpa.sites.uff.br/
https://app.uff.br/iduff/


A EGGP/Progepe acaba de produzir uma curadoria na qual são encontrados
cursos e oficinas com inscrições abertas sobre o tema capacitação em
liderança dos gestores. O trabalho foi desenvolvido a partir do guia
“Competências essenciais de liderança para o setor público brasileiro”,
elaborado pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP.
 
Clique aqui e confira as diferentes ofertas de cursos em áreas estratégicas
como liderança, governança, gestão de risco e transparência.

UFF promove doação de bens móveis inservíveis
 
UFF participa de e-book sobre experiências inovadoras da educação
superior no Brasil
 
PROEX divulga resultado dos Recursos dos Editais de Bolsas de Extensão
Ações Novas e Renovadas 2021
 
Chamada CNPq/MCTI/SEMPI Nº 01/2021 - Sistema Nacional de
Laboratórios de Fotônica (Sisfóton-MCTI)
 
Período aberto para avaliação de serviços da UFF
 
Nota Informativa acerca da exigência de Certidão de Tempo de Contribuição
emitida pelo INSS

Veja todos os informes

Café com RH Virtual UFF Macaé - SOS Educação Financeira - O impacto
no excesso de consumo e endividamento na qualidade de vida.
Dia 29/04, às 16h30, com inscrição prévia

Homenagem online ao Professor Sebastião 'Saponga' Firmo, do
Departamento de Matemática Aplicada
Dia 30/04, às 9h 
  
Live: Sistemas de Bibliotecas da UFF

http://www.uff.br/?q=curadoria-de-cursos-de-capacitacao-para-gestores-da-uff-competencias-essenciais-de-lideranca-para-o
http://www.uff.br/?q=informativos
http://uff.br/?q=events/cafe-com-rh-virtual-uff-macae-sos-educacao-financeira-o-impacto-no-excesso-de-consumo-e
http://uff.br/?q=events/homenagem-online-ao-professor-sebastiao-saponga-firmo-do-departamento-de-matematica-aplicada
http://www.uff.br/?q=conheca-os-servicos-do-sistema-de-bibliotecas-da-uff


Dia 30/04, às 16h 
  
IX Curso de Microbiologia e Parasitologia no Contexto Atual
De 03 a 14/05, com inscrições até 30/04 
  
KIS21 - O maior evento de inovação na área de Saúde da América
Latina
De 03 a 06/05, com inscrição prévia 
 

Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249 
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos

da Universidade Federal Fluminense 
Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/30752/admin/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
http://uff.br/?q=events/ix-curso-de-microbiologia-e-parasitologia-no-contexto-atual
http://uff.br/?q=events/kis21-o-maior-evento-de-inovacao-na-area-de-saude-da-america-latina
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

