
 

ANEXO II 

 

CHECK-LIST DAS MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA ADOTADAS NA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO(A ser preenchida pelo Comitê de Saúde da Instituição de Ensino). 

 

ITENS A SEREM REAVALIADOS SIM NÃO 
A instituição de Ensino elaborou um Protocolo de Biossegurança para o 
retorno presencial às atividades curriculares e extracurriculares, 
contemplando medidas de contingência para o enfrentamento da COVID-
19,compatíveis com a sua realidade e capacidade de alunos? 
 

  

Existem recursos exclusivos e suficientes para compra de materiais e 
insumos necessários para ações de promoção da saúde e prevenção da 
COVID-19 na Instituição? (Exemplo de materiais deconsumo que podem ser 
adquiridos: produtos de limpeza edesinfecção; álcool em gel ou líquido 70%; 
máscaras de proteção facial descartáveis; termômetros infravermelhos; 
entre outros). 

  

Os ambientes de ensino e de circulação de pessoas são mantidos arejados, 
com janelas e portas abertas, durante a maior parte do tempo? 

  

São realizadas auditorias internas sistemáticas, por equipes específicas da 
Instituição de Ensino, para verificar possíveis descumprimentos das 
medidas sanitárias no local? (Exemplo:pessoas sem uso de máscaras 
faciais;falta de abastecimento do dispensadores de produtos para higiene 
de mãos; ocorrência depontosdeaglomeração depessoas;entreoutros). 

  

Os alunos e profissionais são orientados a utilizar máscaras de proteção 
durante todo o tempo e bem ajustadas ao rosto, trocando sempre que 
estiverem sujas ou úmidas? 

  

Os alunos e profissionais são orientados a higienizar as mãos após o 
manuseio da smáscaras? 

  

Os alunos e profissionais são orientados a ter uma embalagem para 
acondicionar máscaras usadas que serão levadas para casa para lavar? 

  

Todos os bebedouros com possibilidade de aproximação da boca com a 
fonte de água estão desativados? (Devem ser mantidos naescola somente 
dispensadores de água para o abastecimento de copos e  garrafas de uso 
pessoal,com orientação clara de que estes utensílios não podem tocar as 
superfícies do equipamento durante este abastecimento) 

  

Nas salas de aula estão sendo mantidas somente a quantidade   



Estritamente necessária de materiais para as atividades didático-
pedagógicas(livros eoutros materiais didáticos)? 

  

Diariamente,em todos os momentos de ingresso à Instituição de Ensino, a 
temperatura corporal dos estudantes, trabalhadores e demais 
frequentadores é verificada? 

  

A quantidade de dispensadores de álcool gel 70% para higiene de mãos é 
suficiente e compatível com o número de pessoas(alunos e 
trabalhadores)que circulam no local? 

  

Os dispensadores de álcool gel 70% estão posicionados de forma acessível 
a todos? 

  

As pias para higienização das mãos estão providas de sabonete líquido, 
papel toalha, água corrente e lixeiras com acionamento automático? 

  

A Instituição de Ensino realiza sistematicamente orientações aos alunos, 
trabalhadores (incluindo profissionais da limpeza, serviços 
terceirizados,entre outros)a respeito da importância da higienização das 
mãos? 

  

Existem cartazes ou outros lembretes relacionados à higiene de mãos 
disponibilizados em diferentes pontos da Instituição? 

  

O número de trabalhadores do serviço de limpeza, próprio ou 
terceirizado,atende a demanda de trabalho em todos os turnos? 

  

Todos os trabalhadores do serviço de limpeza realizam suas atividades sem 
o uso de adornos? 

  

Os trabalhadores do serviço de limpeza mantêmos cabelos presos,bem 
como as unhas limpas e aparadas para realização da atividade? 

  

Os trabalhadores do serviço de limpeza utilizamos Equipamentos de 
Proteção Individual apenas para afinalidade a que se destinam? 

  

Os produtos saneantes utilizados para limpeza e desinfecção estão em 
embalagens rotuladas e dentro do prazo de validade? 

  

A Instituição de Ensino adota métodos para supervisionar a execução das 
atividades de limpeza de forma que todos os turnos de trabalho sejam 
contemplados? 

  

A desinfecção de superfícies é realizadade forma mais frequente em locais 
com maior risco de contato com as mãos (maçanetas, telefones, 
interruptores de energia, teclados de computador, encostos de 
cadeiras,carteiras dos alunos,entre outros)? 

  

Os panos, balde a ser utilizados nas limpezas são lavados em local próprio 
para esta finalidade? 

  

Os trabalhadores do serviço de limpeza são orientado a não tocar com as 
mãos enluvadas em maçanetas, portas, telefones,interruptores de energia, 
entre outros? 

  

Os trabalhadores do serviço de limpeza higienizam as mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool gel 70% antes de calçar as luvas de borracha e a 
pós sua retirada? 

  



Nas salas de aula as carteiras estão posicionadas a um distanciamento 
seguro? 

  

Nos locais com possibilidade de concentração pessoas (auditórios, 
refeitórios, bibliotecas, laboratórios, salas de reuniões, sala dos 
professores,entre outros) existem cartazes informativos como alertada 
capacidade máxima de lotação permitida para o local que assegura o 
distanciamento físico entre as pessoas? 

  

São adotadas estratégias para organização do fluxo de entrada e saída de 
alunos na Instituição de Ensino de forma a evitar a aglomeração depessoas 
nestes locais? 

  

Existem marcações (fitas adesivas,cones,entre outros)sinalizando para o 
distanciamento físico entre pessoas,principalmente em locais de fácil 
aglomeração, como: pontos deentrada e saída, fila para aferição da 
temperatura, refeitórios, banheiros, entre outros? 

  

Quando disponível, catracas e sistemas biométricos de acesso estão 
bloqueados? 

  

A Instituição de Ensino adota horários escalonados ou alternativos para o 
acesso e saída dos alunos de turmas e idades diferentes? 

  

Os corredores da escola estão sinalizados para o direcionament o do fluxo 
de pessoas em sentido único, com a finalidade de reduzir o tráfego de 
pessoas frente a frente? 

  

A utilização do refeitório respeita o distanciamento seguro entre os 
alunos,com readequação da disposição ou bloqueio dos mobiliários 
(cadeiras e mesas, se necessário? 

  

Cantinas e outros serviços de alimentação adotam estratégias de 
demarcação no piso e sinalização de espaços a fim de garantir a 
organização e o distanciamento seguro durante o atendimento no balcão e 
na fila do caixa para pagamento? 

  

 


