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NOTA TÉCNICA VISA SL 

ASSUNTO: FUNCIONAMENTO 
PROFISSIONALIZANTES E DE CURSOS DE IDIOMAS
COVID-19 (SARS–COV-2)

1. INTRODUÇÃO 
 

      Essa nota técnica apresenta recomendações e a
de aulas em cursos profissionalizantes e em cursos de
COVID-19. Essas recomendações e
divulgados aos gestores desses cursos e aos alunos. 
documento é determinar as medidas de controle para prevenção da infecção pelo 
novo coronavírus – COVID 19 
de ensino.  
 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS
 
- Adotar ensino não presencial combinado ao retorno gradual das ativid
presenciais; 
 
- Garantir a metragem de 0
espaços (salas de aula, sanitários, etc
 
- Manter o distanciamento
pessoas da instituição de ensino
 
- O uso de salas dos professores, de reuniões e
pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 m (um 
 
- Não permitir o acesso de pessoas sem máscara
máscara deverá ser utilizada
aulas; 
 
- Realizar intervalos ou recreios com revezamento de t
respeitando o distanciamento de 
evitar aglomerações; 
 
- Não utilizar objetos compartilhados que não 
 
- Fornecer alimentos e água potável de modo i
fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, ca
seu próprio copo; 
 
- Lanchonetes e cantinas devem garantir distanciamento de 
nas filas e proibir aglomeração nos 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE 
 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA   
 

AV. VIII, Nº50, CARREIRA COMPRIDA - SANTA LUZIA - CEP 33.045.090 - MINAS GERAIS

NOTA TÉCNICA VISA SL – n° 05/2020 

FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTES E DE CURSOS DE IDIOMAS DURANTE A PANDEMIA DA 

) 

       
apresenta recomendações e alertas quanto aos procedimentos 

de aulas em cursos profissionalizantes e em cursos de idiomas durante a pandemia da 
19. Essas recomendações e procedimentos devem ser amplamente 

aos gestores desses cursos e aos alunos. Salienta-se que 
as medidas de controle para prevenção da infecção pelo 

COVID 19 considerando as especificidades dessas modalidades 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Adotar ensino não presencial combinado ao retorno gradual das ativid

a metragem de 01 (uma) pessoa a cada 6m² de área livre em todos os 
espaços (salas de aula, sanitários, etc.); 

Manter o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre as carteiras
da instituição de ensino (profissionais e alunos); 

O uso de salas dos professores, de reuniões e de apoio deve ser limitado a grupos 
ar o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre

Não permitir o acesso de pessoas sem máscara ao estabelecimento de ensino
máscara deverá ser utilizada por funcionários e alunos durante todo o período 

intervalos ou recreios com revezamento de turmas em horários alternados, 
respeitando o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre as pe

Não utilizar objetos compartilhados que não sejam higienizados antes do uso;

Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água seja 
fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, ca

e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 m (um metro e meio)
nas filas e proibir aglomeração nos balcões, utilizando sinalização no piso;

MINAS GERAIS 

DE ENSINO DE CURSOS 
DURANTE A PANDEMIA DA 

lertas quanto aos procedimentos 
durante a pandemia da 

procedimentos devem ser amplamente 
se que o objetivo desse 

as medidas de controle para prevenção da infecção pelo 
dessas modalidades 

Adotar ensino não presencial combinado ao retorno gradual das atividades 

livre em todos os 

de 1,5 m (um metro e meio) entre as carteiras e entre as 

de apoio deve ser limitado a grupos 
entre as pessoas; 

ao estabelecimento de ensino. A 
durante todo o período das 

urmas em horários alternados, 
entre as pessoas, para 

sejam higienizados antes do uso; 

ndividualizado. Caso a água seja 
fornecida em galões, purificadores, bebedouros ou filtros de água, cada um deve ter 

1,5 m (um metro e meio) 
utilizando sinalização no piso; 
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- Desenvolver estratégias para o gestor 
multiplicador das recomendações e como
de prevenção e controle da COVID
 
- Divulgar informações de
práticas de higiene aos funcionários
 
- Disponibilizar locais estratégicos par
sabonete líquido, papel toalha e 
instalações sanitárias; 
 
- Disponibilizar preparação alcoólica 70% em locais estratégicos para higienização de 
mãos, incluindo as instalações sanitárias
 
- Manter os ambientes fechados das áreas comuns bem a
natural (portas e janelas abertas)
 
- Instalar lixeiras em locais estra
diariamente e descartado adequadamente;
 
- Realizar a aferição de temperatura 
permitindo a entrada de pessoas com temperatura igual ou superior a 37
 
- Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção de áreas comuns com maior 
circulação de pessoas, incluindo o 
 
- Proceder a limpeza das 
seguida, proceder a desinfecção com soluções 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 
- Para as superfícies mais tocadas
etc.), realizar limpeza e desinfecção com álcool 70% ou outro desinfetante de 
superfícies regularizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 
- Disponibilizar todos os EPI necessários a
funcionários de acordo com a atividade a ser executada (
impermeáveis de cano longo e luvas de borracha, 
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Desenvolver estratégias para o gestor do estabelecimento de ensino 
multiplicador das recomendações e como articulador para o cumprimento das medidas 

da COVID-19; 

ormações de esclarecimentos, proteção contra a COVID
funcionários e alunos da instituição de ensino; 

Disponibilizar locais estratégicos para higienização de mãos com ponto
papel toalha e lixeira com acionamento por pedal

Disponibilizar preparação alcoólica 70% em locais estratégicos para higienização de 
, incluindo as instalações sanitárias; 

Manter os ambientes fechados das áreas comuns bem arejados com ventilação 
janelas abertas), incluindo as salas de aula; 

lixeiras em locais estratégicos e garantir que o lixo seja removido no 
diariamente e descartado adequadamente; 

aferição de temperatura na entrada das instituições de ensino
entrada de pessoas com temperatura igual ou superior a 37

Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção de áreas comuns com maior 
, incluindo o interior das salas de aula; 

 áreas comuns e salas de aula com água e sabão, e, em 
seguida, proceder a desinfecção com soluções desinfetantes regularizadas junto à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 

Para as superfícies mais tocadas pelas mãos (maçanetas, corrimãos, interruptores, 
), realizar limpeza e desinfecção com álcool 70% ou outro desinfetante de 

regularizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Disponibilizar todos os EPI necessários ao desempenho das atividades de seus 
de acordo com a atividade a ser executada (máscara, botas 

cano longo e luvas de borracha, gorros, protetor facial);
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do estabelecimento de ensino atuar como 
articulador para o cumprimento das medidas 

COVID-19 e boas 
 

a higienização de mãos com ponto de água, 
lixeira com acionamento por pedal, incluindo as 

Disponibilizar preparação alcoólica 70% em locais estratégicos para higienização de 

rejados com ventilação 

lixo seja removido no mínimo 

instituições de ensino, não 
entrada de pessoas com temperatura igual ou superior a 37,8°C; 

Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção de áreas comuns com maior 

áreas comuns e salas de aula com água e sabão, e, em 
regularizadas junto à 

pelas mãos (maçanetas, corrimãos, interruptores, 
), realizar limpeza e desinfecção com álcool 70% ou outro desinfetante de 

regularizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 

o desempenho das atividades de seus 
máscara, botas 

etor facial); 


