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Aos (às) servidores (as), colaboradores (as) terceirizados (as) e discentes do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre

Pouso Alegre - MG

Assunto: Comunicado.Assunto: Comunicado.

Prezados (as),

1. Informo que iden ficou-se a existência de um caso confirmado de COVID-19 no Campus Pouso Alegre. A
par r de rastreamento realizado iden ficou-se também que houve contato próximo de um servidor de outro setor com
este caso confirmado. 

2. Segundo o Plano de Biossegurança do campus, item 5.5.3 - "Situações de alerta e ações para suspensão
temporária de atividades presenciais", as seguintes medidas deverão ser adotadas:

- Todos (as) os (as) servidores (as), colaboradores (as) terceirizados (as), discentes em a vidade presencial
de pesquisa e/ou extensão e estagiários do campus Pouso Alegre, não deverão comparecer ao campus nos
próximos 14 (quatorze) dias, a par r de 20 de julho de 2021a par r de 20 de julho de 2021 . Estes devem comunicar, imediatamente, à
direção-geral caso apresentem algum sintoma de COVID-19 (sensação febril ou febre (temperatura ≥
37,8ºC), mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade
respiratória. Alerta-se que a febre pode estar ausente em alguns casos, por exemplo: em pacientes jovens,
idosos, imunossuprimidos e quando foi u lizado medicamento an térmico, portanto deve-se considerar a
febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada. São considerados sintomas não específicos ou
a picos: dor de cabeça (cefaleia); calafrios; dor de garganta; coriza; diarreia e outros sintomas
gastrointes nais; perda parcial ou total do olfato; diminuição ou perda total do paladar; mialgia (dores
musculares, dores no corpo) e cansaço ou fadiga). 

- Os servidores realizarão o seu trabalho remotamente nos próximos 14 (quatorze) dias e os atendimentos
presenciais serão excepcionais e realizados por agendamento. Os serviços estritamente necessários para a
manutenção do campus serão man dos e as a vidades que sejam inadiáveis poderão ser realizadas após
análise e autorização da direção-geral. Nestes casos, todos devem seguir as medidas de biossegurança para
prevenção da COVID-19.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)

Alexandre Fieno da SilvaAlexandre Fieno da Silva

Diretor-geral substituto do IFSULDEMINAS - Campus Pouso AlegreDiretor-geral substituto do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre
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