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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Em 1937 houve o isolamento  

dos primeiros casos de Coronavírus humano e em 1965 o vírus foi descrito como Coronavírus, em 

decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infectam com 

os Coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem 

com o tipo mais comum do vírus (alpha Coronavírus 229E e NL63 e beta Coronavírus OC43, 

HKU1). A COVID-19 foi descoberta em 31/12/19 após casos registrados na China. É uma doença 

causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2 e apresenta um quadro clínico que varia de infecções 

assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), cerca de 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos 

casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 

aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória 

(suporte ventilatório). 

 
2. OBJETIVO 

 
 

O Plano de Contingência de Prevenção ao Contágio do COVID-19 tem por objetivo orientar os 

vestibulandos e organizadores de forma a prevenir, controlar e mitigar os riscos de transmissão da 

COVID-19 durante o Processo Seletivo - Vestibular 2021.1, preservando a segurança e a saúde de 

todos que transitam nas dependências do CENTRO NORDESTINO DE ENSINO SUPERIOR 

S/S LTDA. Este plano fundamenta a sua proposta nas recomendações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) preconizando o estímulo às práticas de higienização e utilização de máscaras de 

proteção individual, evitando aglomerações de pessoas, estimulando e promovendo o 

distanciamento social entre todos. As ações estão determinadas por setor / ambientes, respeitando 

suas características específicas e entra em vigência por prazo indeterminado até que os decretos 

oficiais informem sobre a normalização no processo de contágio. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
 

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

Empresa: Centro Nordestino de Ensino Superior S/S Ltda 

Endereço: Rodovia BR 230, Km 09, s/n - Lote 377, Qd 05, Praia de Jacaré Cabedelo - PB 
 

CNPJ: 04.438.680/0001-80 
 
 

3.2 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Atividade Principal: Educação Superior - Graduação 

CNAE: 85.31-7-00 

Grau de Risco: 2 
 

3.3 HORÁRIO 
 

Data: 04/12/2020 
 

Organizadores: 06:00hs às 14:00hs 
 

Vestibulandos: 08:00hs às 13:00hs 

 
3.4 CAPACIDADE INSTALADA 

 

500 (quinhentos) vestibulandos 

100 (cem) organizadores 

 

(Segurança estacionamento, Pessoal triagem, Fiscal de corredor, Fiscal de sala, Equipe de 

informática, Coordenação, Equipe do lanche, Equipe de limpeza, Equipe manutenção, Médico e 

enfermeiro, Fiscal de WC, Empresa de segurança terceirizada com detector de metal) 

Total: 600 (seiscentos) transeuntes 
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4. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS GERAIS E AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA O 

COVID- 19 

 
a) Realizar monitoramento da temperatura corpórea (termômetro digital infravermelho ou  

equivalente) de todos os transeuntes com o objetivo de evitar o contato com pessoas em estado 

febril; 

b) Disponibilizar tapete sanitizante com hipoclorito na entrada da edificação da Faculdade; 

c) Disponibilizar informativos nos quadros de avisos, corredores, salas de prova, administrativo, 

banheiros e área de circulação sobre as regras para combater a disseminação e contágio do 

Coronavírus - COVID-19; 

d) Realizar adaptação física de distanciamento / layout do mobiliário, respeitando o distanciamento 

social de no mínimo 1,5 metros, efetuando a sinalização dos locais de circulação e atendimento; 

e) Disponibilizar álcool 70% nas salas de prova, administrativo, bebedouro, elevador e corredores  

para a higienização das mãos e utensílios de trabalho; 

f) Disponibilizar água, sabão, papel toalha, lixeira com pedal próximo as pias/lavabos e 

informativo sobre forma correta de higienização das mãos; 

g) Intensificar a higienização mantendo os locais limpos e arejados; 

h) Evitar a recirculação de ar e verificar a adequação das manutenções preventivas e corretivas dos 

ambientes climatizados. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do 

ambiente; 

i) Manter distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas evitando contatos, como abraços, beijos e 

apertos de mão; 

j) Orientar sobre o uso de máscaras de proteção individual por todos os vestibulandos, 

organizadores e terceiros durante permanência na Faculdade de forma a cobrir a boca e o nariz; 

Realizar a troca da Máscara de Proteção Individual sempre que ela estiver úmida, suja ou a cada 

3 horas. 
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k) Orientar sobre higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%, ao entrar na Faculdade, 

antes e após o lanche, uso do bebedouro, após tossir, espirrar ou usar o banheiro e evitar tocar 

boca, nariz, olho e o rosto com as mãos; 

l) Caso o vestibulando apresente sintomatologia típica do quadro de COVID-19 (febre, dor no 

corpo, tosse, dor de garganta, perda olfativa etc.), deverá comunicar imediatamente ao inspetor 

de prova; 

m) Intensificar os cuidados com recebimento de materiais e documentos externos. 
 

5. TREINAMENTO 
 

a) Realizar treinamento com os organizadores sobre as normas do Plano de Contingência de 

Prevenção ao Contágio do COVID-19, respeitando o distanciamento social de no mínimo 1,5 

metros e todos os participantes devem fazer o uso de máscaras de proteção individual. 

 
6. CONDUTA EM CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19 E SEUS 

CONTATANTES 

 

Comunicar ao Departamento de Recursos Humanos via telefone / WhatsApp: (83) 99993-9546 

e/ou e-mail: cristianremigio@hotmail.com / barbara.araujo.santos@hotmail.com caso o 

vestibulando ou organizador seja: caso suspeito, confirmado ou tenha tido contato com pessoa 

diagnosticada com Coronavírus – COVID-19 à 13 dias. 

 
a) Caso Confirmado: resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com 

as orientações do Ministério da Saúde ou síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda 

Grave - SRAG, para o qual não foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha 

histórico de contato com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete 

dias antes do aparecimento dos sintomas. 
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b) Caso Suspeito: apresente quadro respiratório agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas: 

febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar 

presentes, tais como dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou 

paladar e diarreia. 

 
c) Contatante de Caso Confirmado: assintomático que teve contato com o caso confirmado da 

COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos sinais ou sintomas ou da 

confirmação laboratorial, em uma das situações: ter contato durante mais de quinze minutos a 

menos de um metro de distância, permanecer a menos de um metro de distância durante 

transporte, compartilhar o mesmo ambiente domiciliar, ser profissional de saúde ou outra pessoa 

que cuide diretamente de um caso da COVID-19. 

 
d) Contatante de Caso Suspeito: assintomático que teve contato com caso suspeito da COVID-19, 

entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos sintomas do caso, em uma das situações: 

ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância, permanecer a 

menos de um metro de distância durante transporte, compartilhar o mesmo ambiente domiciliar, 

ou ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da COVID-19, ou 

trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção 

recomendada; 

e) O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado da COVID-19 deve ser contado a 

partir do último dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado; 

f) Os vestibulandos considerados casos suspeitos poderão realizar vestibular presencial antes do 

período determinado de afastamento quando: exame laboratorial descartar a COVID-19, de 

acordo com as orientações do Ministério da Saúde e estiverem assintomáticos por mais de 72 

horas; 

g) Os contatantes que residem com caso confirmado da COVID-19 não poderão realizar vestibular 

presencial. 



8 

 

 

           

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PREVENÇÃO AO 

CONTÁGIO DO COVID-19 

 
UNIDADE: ANEXO I 

Rodovia BR 230, Km 09, s/n - Lote 377, Qd 05, Praia de 
Jacaré Cabedelo - PB 

ANO: 2020 
REV. 00 

  

7. TRIAGEM DOS ORGANIZADORES 
 
 

a) Utilizar máscaras de proteção individual de forma a cobrir a boca e o nariz e protetor facial 

incolor durante monitoramento da temperatura dos organizadores antes da ingressar a Faculdade. 

Caso a pessoa apresente temperatura corporal acima de 37,8 °C, terá o seu acesso proibido e será 

orientado a procurar atendimento médico; 

Organizadores: Utilizar máscaras de proteção individual de forma a cobrir a boca e o nariz 

durante avaliação da triagem; 

b) Disponibilizar tapete sanitizante na entrada da edificação da Faculdade; 

c) Disponibilizar informativos no ambiente sobre as regras para combater a disseminação e 

contágio do Coronavírus - COVID-19; 

a) Disponibilizar álcool 70% no local para higienização das mãos; 

b) Manter distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas evitando contatos, como abraços, beijos e 

apertos de mão; 

c) Orientar sobre higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%, antes e após as refeições, 

uso do bebedouro, contato com terceiros, após tossir, espirrar ou usar o banheiro e evitar tocar 

boca, nariz, olho e o rosto com as mãos. 

 
8. TRIAGEM - ATENDIMENTO AOS VESTIBULANDOS 

 
 

d) Organizadores: Utilizar máscaras de proteção individual de forma a cobrir a boca e o nariz e 

protetor facial incolor durante monitoramento da temperatura dos vestibulandos antes da 

ingressar a Faculdade. Caso a pessoa apresente temperatura corporal acima de 37,8 °C, terá o seu 

acesso proibido e será orientado a procurar atendimento médico; 

Vestibulandos: Utilizar máscaras de proteção individual de forma a cobrir a boca e o nariz 

e) Disponibilizar tapete sanitizante na entrada da edificação da Faculdade; 
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f) Disponibilizar informativos no ambiente sobre as regras para combater a disseminação e 

contágio do Coronavírus - COVID-19; 

d) Disponibilizar álcool 70% no local para higienização das mãos; 

e) Manter distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas evitando contatos, como abraços, beijos e 

apertos de mão; 

f) Orientar sobre higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%, antes e após as refeições, 

uso do bebedouro, contato com terceiros, após tossir, espirrar ou usar o banheiro e evitar tocar 

boca, nariz, olho e o rosto com as mãos. 

 
9. SALA PARA APLICAÇÃO DE PROVA 

 
 

a) Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos antes e após acesso a sala de prova; 

b) Disponibilizar informativos no ambiente sobre as regras para combater a disseminação e 

contágio do Coronavírus - COVID-19; 

c) Higienizar piso, mesas, cadeiras e utensílios antes e após utilização da sala com solução de água 

sanitária ou álcool 70% 

d) Higienizar canetas disponibilizadas nas carteiras dos vestibulandos para realização da prova; 

e) Alteração do layout para manter distanciamento de 1,5 metros entre as carteiras dos vestibulandos; 

f) Orientar os vestibulandos sobre evitar contatos, como abraços, beijos e apertos de mão; 

g) Orientar os vestibulandos sobre higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%, antes e 

após acesso a sala de aula, tossir, espirrar ou usar o banheiro e evitar tocar boca, nariz, olho e o 

rosto com as mãos; 

h) Utilizar máscaras de proteção individual de forma a cobrir a boca e o nariz; 
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10. LOCAL PARA REFEIÇÃO DOS ORGANIZADORES 
 
 

a) Escalonar o acesso dos organizadores a cantina para realização do lanche; 

b) Limitar a permanência de no máximo 02 pessoas por mesa e com permanência máxima de 15 

minutos; 

c) Disponibilizar informativos no ambiente sobre as regras para combater a disseminação e 

contágio do Coronavírus - COVID-19; 

d) Manter o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas durante a refeição; 

e) Disponibilizar água, sabão, papel toalha, lixeira com pedal próximo as pias/lavabos e informativo 

sobre forma correta de higienização das mãos; 

f) Realizar desinfecção com solução de água sanitária ou álcool 70% das mesas e cadeiras após 

cada utilização; 

g) Proibido o compartilhamento de copos, pratos e talhares não higienizados, bem como qualquer 

outro utensilio de cozinha. 

 
11. ELEVADORES 

 
 

a) Elevadores disponibilizados apenas para PCD (Pessoa com Deficiência), gestantes e idosos; 

b) Utilizar máscaras de proteção individual de forma a cobrir a boca e o nariz durante permanência 

no elevador; 

c) Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos dentro do elevador; 

d) Disponibilizar informativo nos andares e dentro do elevador para capacidade máxima de 03 

pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas; 

e) Disponibilizar informativos sobre as regras para combater a disseminação do Coronavírus - 

COVID- 19; 

f) Realizar higienização interna no elevador no mínimo 3x durante horário de funcionamento. 
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12. BANHEIROS 
 
 

a) Evitar aglomeração de vestibulandos na entrada, saída e durante a utilização do banheiro; 

b) Monitorar o fluxo de ingresso nos vestiários e orientar os vestibulandos para manter a distância 

de 1,5 metros durante a sua utilização; 

c) Disponibilizar informativo nos banheiros sobre a forma correta para higienização das mãos; 

d) Realizar higienização com solução de água sanitária no mínimo 3x durante horário de aplicação 

de prova; 

e) Disponibilizar água, sabão, papel toalha, lixeira com pedal próximo as pias/lavabos e 

informativo sobre forma correta de higienização das mãos; 

f) Disponibilizar papel higiênico. 
 
 
13. BEBEDOUROS 

 
 

a) Realizar higienização externa com solução e água sanitária ou álcool 70% no mínimo 3x durante 

horário de aplicação de prova; 

b) Proibir o compartilhamento de copos; 

c) Bebedouros de jato inclinado devem ser adaptados de modo que somente seja possível o 

consumo  de água com o uso de copo; 

d) Disponibilizar informativos sobre as regras para combater a disseminação do Coronavírus - 

COVID- 19; 

e) Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos após utilização do bebedouro; 
 
 
14. ESTACIONAMENTO 

 
 

a) Utilizar máscaras de proteção individual de forma a cobrir a boca e o nariz 
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b) Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5 metros. 
 
 

15. REGISTRO DE EVIDÊNCIA DAS AÇÕES 
 
 
 
 LOCAL PARA TRIAGEM E RECEPÇÃO DOS VESTIBULANDOS 
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 TOTEM PEDAL PARA ÁLCOOL GEL 
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 SALAS PARA APLICAÇÃO DE PROVAS. 
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 DISPENSER
PARA ÁLCOOL 70% 
NA ENTRADA DAS 
SALAS DE 
APLICAÇÃO DE 
PROVAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SINALIZAÇÃO 
DE TRÁFEGO
NOS CORREDORES. 
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 SINALIZAÇÃO 
DE TRÁFEGO
NOS CORREDORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SINALIZAÇÃO
DE CADEIRAS NA 
ÁREA EXTERNA 
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 CANTINA 
 
 

 



18 

 

 

           

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PREVENÇÃO AO 

CONTÁGIO DO COVID-19 

 
UNIDADE: ANEXO I 

Rodovia BR 230, Km 09, s/n - Lote 377, Qd 05, Praia de 
Jacaré Cabedelo - PB 

ANO: 2020 
REV. 00 

  
 

Cabedelo - PB, 23 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
16. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO / SESMT 

 
 
 
 
 

 

CREMILSON FIGUEIREDO CAVALCANTI 
GESTOR EM SEG. E HIGIENE DO 

TRABALHO HIGIENISTA 
OCUPACIONAL – THOC/ABHO 

TÉC. EM SEG. DO TRABALHO MTE- 000160-0/2003 
AUDITOR EM GESTÃO DE SEGURANÇA-OSHAS 
18001 AUDITOR EM GESTÃO DE RISCOS – ISO 

31000/ 31100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANA PATRÍCIA FREIRE DE ABREU 

 
 

CAROLINA KOCH DE OLIVEIRA 

 
 
FERNANDA CRISTINE DE S. OLIVEIRA

TÉC. EM SEG. DO TRABALHO MTE/PB- 1154 
GRADUANDA EM ENGENHARIA 

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL 
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

CREA NACIONAL – 0514275430/BA 

TEC. EM SEG. DO TRABALHO MTE – 0001581/PB 
GRADUANDA EM ENGENHARIA 


