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A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
(FECAP), apresenta o Guia de retorno às aulas.
Este tem como objetivo promover segurança e conforto
à comunidade Alvarista. Oferecendo instruções para que
o retorno as atividades acadêmicas ocorram de maneira
preservada e tranquila. Então, não esqueça de
compartilhar esse material com quem você conhece.
Em caso de dúvidas, conte conosco!
Como família Alvaristaȑ queremos ver todos bem.
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ACESSO AO
CAMPUS
A FECAP se tornou sua segunda casa e os cuidados
por aqui continuam a todo vapor.
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Recomendamos que sempre que seja possível seja respeitado
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NO REFEITÓRIO
Bateu aquela fominha? Fique atento,
e redobre a atenção!

Higienização das mãos junto a EJTQFOTFST
automáticos de álcool gel 70% disponíveis;
Não compartilhar talheres, pratos, copos, alimentos,
bebidas e demais itens de uso pessoal;
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Sempre que possível respeite o espaçamento entre
os lugares à mesa.
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LABORATÓRIOS
E SALAS DE AULA

Não se distraia, o vírus continua esperando uma brecha.

A escala de limpeza de todos os ambientes "+%
aumentada;
1#!.!ȥ/!$%#%!*%6./ mesas e carteiras com álcool
líquido 70% e papeis toalhas disponíveis nos recintos;
+ /ŏ/ŏ/(/ŏ !ŏ1(ŏ.!!!.) equipamento que
descontamina o ar de ambientes fechados,
promovendo a higienização através do sistema de
ventilação, livre de ozônio e sem adição de produtos
químicos. Sanitizadores de ambiente (Oxy Clean |
MMO);
Laboratórios receberam barreiras físicas (divisórias
acrílicas) entre as estações de estudo (computadores);
Descartar máscaras, luvas, lenços em recipientes
específicos “Lixo Orgânico”, distribuídos pelos Campi.
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ATENDIMENTO E
ÁREAS COMUNS

Não importa o local evite saudações de contato. Tá bom?

Recomendamos o distanciamento físico;
Procure os nossos canais digitais ou sistemas de
autoatendimento sempre que possível;
As áreas de atendimento, mantidas ativas, receberam
acrílicos como barreira;
Todas as áreas serão mantidas ventiladas na medida
da possibilidade técnica estrutural do recinto de
atendimento.
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ATIVIDADES
ESPORTIVAS

Atleta, Alvarista? Fique atendo ao uso das quadras!
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Traga de casa o seu material para hidrata-se como:
squeezes e toalhas. E nada de compartilhar com
outras pessoas;
Se tiver que usar os bebedouros, evite tomar
diretamente. Primeiro higienize e depois utilize
seu copo ou garrafa para encher d´água.
Utilize seus próprios equipamentos, tá bom?
Evite aglomerações nos momentos antes e póstreinos.
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SOBRE CASOS
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SOBRE CASOS
CONFIRMADOS
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Ensino Médio e Superior
Recomenda-se fortemente o uso de máscara de proteção facial
para alunos, professores e demais profissionais da Unidade.
A partir de 02 casos confirmados de covid-19 na mesma sala de
aula, o uso de máscara de proteção facial é obrigatório para
todos os alunos e professores que frequentam a mesma sala de
aula, por 14 dias considerando o último caso confirmado.



CONTATO
Contato: considera-se como contatante qualquer pessoa
que esteve em “contato próximo” a um caso confirmado de
covid-19 durante o seu período de transmissibilidade
(entre 2 dias antes e 10 dias após a data de início de
sintomas), devendo-se considerar os ambientes
domiciliares, escolares e laborais.
Considera-se contato próximo, o indivíduo que esteve a
menos de um metro de distância, por um período mínimo
de 15 minutos, de um caso confirmado de covid-19, estando
ambos sem uso de máscaras; teve um contato físico direto,
com um caso confirmado, sem tomar as medidas de
precaução não farmacológicas, ou seja contato domiciliar
ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios) de um
caso confirmado.
Contato de caso confirmado: Não há indicação de
afastamento de contatantes ASSINTOMÁTICOS. Estes
deverão seguir com suas atividades escolares
normalmente.
Para todos os contatantes que apresentarem quadro
compatível com Síndrome Gripal, será necessária
a realização de teste para confirmação diagnóstica
de covid-19.
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Cuidem-se.
A pandemia não acabou e todos
os cuidados são necessários!
Bem-vindo de volta!
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