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PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

 

O PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA ATIVIDADES PRÁTICAS DO 

CURSO DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE HERRERO - ADEQUAÇÕES COVID 19, 

ISBN 978-65-990704-1-9 com o esforço principal na prevenção do contágio da COVID-19 dentro 

das instalações da Faculdade Herrero de forma a se   evitar que pessoas com sintomas de Covid-

19 ou em contato com pessoas com COVID-19 circulem nos espaços físicos da Faculdade. 

Portanto, todos os estudantes, professores e funcionários receberam treinamento prévio ao retorno 

presencial das atividades com os principais fluxos de prevenção e conduta para as pessoas, que 

apresentarem sintomas de COVID-19, e contactantes possam ser orientadas. Todos os funcionários 

técnico-administrativos, professores e estudantes receberam máscaras de tecido de uso obrigatório 

para as atividades não clínicas e demais EPIs quando necessários conforme descrição no 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE 

ODONTOLOGIA DA FACULDADE HERRERO - ADEQUAÇÕES COVID 19, ISBN 978-65-

990704-1-9. 

Ademais algumas medidas protetivas são tomadas, baseados nas Orientações descritas pela 

Prefeitura Municipal da Cidade de Curitiba (PMCC), disponível em: 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/22.%20Acompanhamento%20e%20cuidado%20ao%

20trabalhador%20v.2%20-%2010.12.2020.pdf 

• O estudante e/ou servidor que tiver suspeita ou confirmação de COVID-19 ou tiver contato 

com caso confirmado devem comunicar imediatamente a secretaria/coordenação/RH da 
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Faculdade, para que possam ser orientados em relação ao seu imediato afastamento das 

atividades até conclusão dos exames, tentando mitigar o aparecimento de novos casos; 

• O estudante e/ou servidor com suspeita de COVID-19 deve ser afastado de suas funções 

pelo período determinado 10 dias a partir do dia da avaliação no serviço de saúde e 

realização do exame RT-PCR; 

• O resultado do exame deve ser comunicado à secretaria/coordenação/RH da Faculdade; 

• Os contatos mais próximos do caso confirmado, como por exemplo, dupla de atendimento, 

serão notificados e orientados a realizarem o exame, ficando assim, suas atividades 

presenciais suspensas até comprovação; 

• Os casos confirmados serão notificados, pelo serviço que realizou o teste, às autoridades 

de saúde conforme protocolo de notificação compulsória do Ministério da Saúde; 

• Conforme o PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA ATIVIDADES PRÁTICAS 

DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE HERRERO - ADEQUAÇÕES 

COVID 19, ISBN 978-65-990704-1-9, p. 8 e 9, diariamente, todas as pessoas que chegam 

às dependências da Faculdade Herrero são monitoradas quanto à temperatura. Quando 

apresentam temperatura superior a 37.5ºC, são impedidas de adentrarem e recebem uma 

notificação orientando a monitorarem os sintomas e procurarem atendimento médico, em 

anexo abaixo.  
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PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 

 

A Faculdade Herrero, prezando pela segurança do(a) estudante 

_____________________________________ devidamente matriculado(a) no 

curso de ___________________, ______ período, matrícula _______________, 

constatou, na data de hoje, que a temperatura corporal do (a) estudante acima 

especificado encontrou-se alterada, medindo _____ ºC.  

Por esta razão, a Faculdade está lhe comunicando a dispensa e 

orientando a procurar uma Unidade de Saúde para um diagnóstico completo. 

Dispensa Realizada - Direção Acadêmica 

____________________________________ 

 

Conforme protocolo de Biossegurança da Faculdade Herrero, tenho 

permitido a aferição de minha temperatura corporal ao adentrar nas 

dependências da IES para as aulas práticas. 

Atenciosamente, 

 

Ciência do(a) Estudante 

__________________________________ 

 

 

 

 

Curitiba, _____ de dezembro de 2020. 


