
  

 

Informativo 03/2020 

 

Comunidade Unifacear: 

Coronavírus (COVID-19) 

Transmissão - Sintomas – Prevenção 

 

 

O Grupo Unifacear vem acompanhando os comunicados oficiais e orientações 

do Ministério da Saúde, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do 

Estado do Paraná – Sinepe/PR, ABMES, Secretaria de Saúde do Paraná, Ministério de 

Educação (o qual se manifestou pela primeira vez na última quarta-feira) sobre o 

Coronavírus e outras doenças infectocontagiosas, e após o comunicado oficial da OMS 

sobre o status de pandemia da doença, decidiu adotar nova medidas preventivas (além 

das já aplicadas) com objetivo de intensificar os cuidados com a transmissão e 

propagação do vírus. 

Abaixo seguem novas ações a serem implementadas a partir de 12/03/2020: 

- Evitar o uso do ar-condicionado em salas de aula e setores afim de manter os 

ambientes arejados por ventilação natural portas e janelas abertas; 

- Suspender atividades que envolvam grandes aglomerações em seus auditórios 

durante o período de circulação do novo Coronavirus (COVID-19); 

- Retirar os bebedouros de uso coletivo e incentivar/orientar seus alunos e 

funcionários que utilizem garrafas de água ou outro recipiente individual; 

- Indicar requerimento de tratamento especial aos alunos que estiveram em 

viagem ou retornaram há menos de 14 dias de locais onde há casos confirmados da 

doença (demais orientações na portaria nº 02/2020); 

- Promover atividades educativas em sala de aula sobre higiene das mãos, 

etiqueta respiratória (conjunto de medidas comportamentais que devem ser tomadas ao 

tossir ou espirrar), utilização do álcool gel 70º, e demais informações relevantes. 

 

Lembramos que em nosso site e no AVA foi criado um canal de informações 

específico sobre o assunto. 

 

O MEC informa também que: 



“Como parte da campanha de prevenção ao novo Coronavírus (COVID19), o 

Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, produziu uma 

campanha para as redes sociais sobre o tema. Também foi lançando um aplicativo 

(Coronavírus – SUS) para iOS e Android com informações sobre a doença, instruções 

para a população e mapa das unidades de saúde que podem fazer o atendimento em 

caso de suspeita. Além disso, de acordo com a descrição nas plataformas Play 

Store e App Store, é possível tirar dúvidas sobre sintomas, prevenção e outras 

informações relevantes, como unidades de saúde próximas e notícias oficiais.” 

 


