
Nota sobre medidas de prevenção de transmissão do coronavírus (COVID-19) 

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel), em razão da pandemia do coronavírus 

(COVID-19), informa que a partir desta sexta-feira (13/03), seguindo orientações do 

Ministério da Educação e dos órgãos de saúde, passará a executar as seguintes 

medidas a fim de prevenir a transmissão: 

- reforçará em seus prédios e seus canais de comunicação ações educativas 

relacionadas à higiene de mãos e ao comportamento a ser adotado em caso de tosse 

ou espirros; 

- recomenda que a comunidade acadêmica higienize as mãos com maior frequência, 

usando água e sabonete líquido; 

- a instituição ampliará a oferta de soluções alcoólicas para as mãos em pontos já 

existentes, como os corredores de acesso às salas de aula, e ampliará a 

disponibilização em pontos de maior circulação, como a recepção e o restaurante; 

- a instituição sugere o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado; 

- a universidade interditará os bebedouros. Em razão disso, sugere que a comunidade 

acadêmica passe a trazer de casa seu recipiente individual com água; 

- orienta ainda que evite-se o compartilhamento de copos, vasilhas, talheres e 

chimarrão; 

- serão reforçadas as ações de limpeza e de desinfecção das superfícies das salas de 

aula e de auditórios após o uso; 

- os ambientes devem ser mantidos arejados por ventilação natural, mantendo-se 

portas e janelas abertas; 

- deve ser revisada a necessidade de realização de eventos e atividades com grandes 

aglomerações em ambientes fechados; 

- às chefias, fica a sugestão de que sejam realizadas apenas reuniões extremamente 

necessárias, de forma rápida e em ambientes arejados; 

A UCPel ainda informa que tem representação no comitê municipal de prevenção ao 

Covid-19. Também montou um Comitê de Gestão, com base no HUSFP, que subsidiará 

as ações Institucionais do Grupo APAC.  

A Universidade voltará a se manifestar e dar novas orientações em caso de mudanças 

no cenário epidemiológico.  

Enquanto isso, sugere que a comunidade acadêmica também busque informações no 

aplicativo (Coronavírus – SUS), disponibilizado pelo governo federal para iOS e 

Android, no qual é possível esclarecer dúvidas sobre sintomas e prevenção. Há 

informação também no site do Ministério da Saúde. Basta acessar o endereço 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus. 
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