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Plano de Contingência Especial

Para casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 no Unilasalle,
incluindo processos de rastreio de contatos próximos.

Objetivo

Este plano tem como objetivo parametrizar o processo de comunicação e rastreio de
contatos próximos, caso haja suspeita ou confirmação de contágio pelo Coronavírus dentro
do Unilasalle.

Instruções para o Pessoal Técnico Administrativo e Professores

Ao constatar sintomas que possam ser decorrentes do Coronavírus:

Informar seu Coordenador e/ou setor de Recursos Humanos, por telefone ou e-mail.

1. Buscar atendimento médico especializado
2. Encaminhar ao setor de Recursos Humanos o atestado de isolamento que pode ser,

por suspeita, convívio com suspeito, convívio com confirmado ou confirmado.
3. Cumprir com o período de quarentena determinado pelo médico.
4. Após o término da quarentena:

1. Em casos confirmados, encaminhar a liberação médica ao Setor de Recursos
Humanos para que delibere o retorno ao trabalho presencial.

2. Em casos suspeitos, em que está apresentando sintomas ou convive na
mesma casa com suspeitos de contaminação pelo Coronavírus, após o teste
realizado, com resultado negativo, encaminhar o laudo ao Setor de Recursos
Humanos, para análise em conjunto com o Comitê de Prevenção COVID-19,
e após a melhora dos sintomas (caso esteja sentindo algum) delibere o
retorno ao trabalho presencial.

3. Em casos suspeitos, em que convive na mesma casa com casos
confirmados, após o término da quarentena e deliberação do médico, enviar o
laudo ao Setor de Recursos Humanos para que este libere o retorno ao
trabalho presencial.

Processo de rastreio

Ao receber a informação, por e-mail, contato telefônico ou pessoalmente, um membro do
Comitê de Prevenção Covid-19 iniciará o processo de rastreio da seguinte forma:
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1. Solicitar ao RH o contato telefônico do caso suspeito.
2. Entrar em contato.
3. Preencher a Ficha de Identificação (Anexo A deste documento).
4. Solicitar que informe detalhadamente o roteiro percorrido dentro do Unilasalle no

período dos 3 últimos dias.
5. Informar e monitorar as pessoas que estiveram em contato com o caso suspeito ou

confirmado.
6. Iniciar o procedimento de descontaminação dos ambientes percorridos no Unilasalle.

Instruções para os Acadêmicos

Ao constatar sintomas que possam ser decorrentes do Coronavírus:

1. Informar o Coordenador do curso, por telefone ou e-mail.
2. Buscar atendimento médico especializado.
3. Encaminhar ao seu Coordenador do Curso o atestado de isolamento que pode ser

por suspeita, convívio com suspeito, convívio com confirmado ou confirmado.
4. Após o término da quarentena, encaminhar a liberação médica ao Coordenador do

Curso para que este delibere o retorno às aulas presenciais.

Processo de rastreio

Ao receber a informação sendo ela por e-mail, contato telefônico ou pessoalmente, um
membro do Comitê de Prevenção Covid-19 iniciará o processo da seguinte forma:

1. Solicitar à Secretaria o contato telefônico.
2. Entrar em contato.
3. Preencher a Ficha de Identificação (Anexo A deste documento).
4. Solicitar que informe detalhadamente o roteiro percorrido dentro do Unilasalle no

período dos 3 últimos dias.
5. Iniciar o procedimento de descontaminação dos ambientes percorridos.

Lucas do Rio Verde - MT 20 de julho de 2020

UniLaSalle/Lucas
Comitê de Prevenção COVID-19
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ANEXO A
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