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À
Comunidade do IFSP Suzano - servidores(as), alunos(as), responsáveis
Suzano - SP
Assunto:

Alteração - Protocolo Covid 19 IFSP SZN

Prezados(as) Senhores(as), boa tarde
-Considerando o aumento do número de casos e contaminações pela COVID 19 nas últimas semanas;
-Considerando que todos os casos iden ﬁcados no IFSP Suzano não impactaram em internações e maior
gravidade, bem como temos evidências de poucos casos de potenciais contaminações internas;
-Considerando as taxas de internações dos municípios de Suzano e Mogi das Cruzes (únicos que divulgam o
boletim);
-Considerando consulta à Diretoria de Vigilância em Saúde da Vigilância Sanitária do Município de Suzano;
-Considerando reunião do Conselho de Campus do IFSP Suzano realizada extraordinariamente na data de hoje;
Apresentamos a seguir o protocolo atualizado para casos de Covid-19 identificados no câmpus:
a) Todas as ações preven vas con nuam as mesmas vigentes no protocolo atual (uso de máscaras, vacinação,
etc).
b) Alunos(as) e servidores(as) que es verem sintomá cos (gripe/covid) devem afastar-se das a vidades
presenciais e procurar um serviço de saúde para acompanhamento. Nesse caso, recomenda-se informar a Direção
Educacional para acompanhamento (ged.suzano@ifsp.edu.br). O(a) servidor(a) ou aluno(a) deverá retornar
mediante a regressão dos sintomas e teste negativo ou parecer médico negativo para covid.
c) Na ocorrência de casos com teste posi vo em aluno(a), o(a) mesmo(a) deverá permanecer afastado(a) por 10
dias ou a critério médico (o que ocorrer antes). A turma permanece em aulas presenciais, sob monitoramento .
Demais casos que ocorrerem na turma terão o mesmo procedimento.

Observação - Quando, sob análise da gestão com suporte do técnico de enfermagem , houver forte evidência de
um ou mais casos gerados por contaminação interna (surto em potencial), a turma será colocada em quarentena
por meio de aulas remotas por 7 dias. Nesse caso, após a quarentena, alunos assintomá cos poderão retornar e
alunos sintomáticos conforme item "b" deste comunicado.
d) Na ocorrência de casos com teste posi vo para servidor(a), o(a) mesmo(a) permanecerá afastado(a) até
recomendação médica para retorno (ou quarentena mais teste nega vo) e os colegas de trabalho do setor serão
informados para acompanhamento e recomendações de testes.
e) Todos os casos posi vos con nuarão a ser acompanhados pela gestão de forma a iden ﬁcar a gravidade e
evidências de contágio interno.
Esse novo protocolo já está em vigor a partir de hoje.

Quanto às turmas que estão afastadas, o procedimento será:
I) Cursos Superiores:
Superiores Os alunos das turmas afastadas que estiverem assintomáticos e não contaminados retornam
na segunda-feira, 13.06.22,
13.06.22 para as aulas presenciais. Alunos sintomá cos ou com teste posi vo, proceder
conforme já descrito nesse comunicado (informar a direção educacional)
II) Cursos Técnicos (Integrados e Concomitantes): Os alunos das turmas afastadas que es verem assintomá cos e
não contaminados retornam na terça-feira, 14.06.22 , para as aulas presenciais. Alunos sintomá cos ou com teste
positivo, proceder conforme já descrito nesse comunicado (informar a direção educacional)
Dessa forma, ficam cancelados os ofícios com prazos de retorno diferentes desses apresentados.
Alunos envolvidos em projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como em treinamento para compe ções
espor vas, que es verem assintomá cos e não contaminados podem retornar aos projetos e treinos a par r de
10/06/2022, sob autorização dos orientadores / delegado. Alunos sintomá cos ou com teste posi vo, proceder
conforme já descrito nesse comunicado.
Essa alteração terá vigor até o ﬁnal do semestre le vo e os resultados serão avaliados e apresentados ao Conselho
de Câmpus em reunião futura para decisão pela manutenção ou revisão.
Atenciosamente,

Wagner Roberto Garo Junior
DAE-SZN
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