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COMISSÃO PERMANENTE DE BIOSSEGURANÇA - CPBIO

DIRETRIZES PARA DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE BIOSSEGURANÇA NAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS

Apresentação

A presente diretriz visa auxiliar a PROAD e a DASA na distribuição de itens de biossegurança a serem
utilizados para o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no âmbito dos diversos Campi da UFVJM.

Orientações gerais

Entrada do prédio

A entrada de cada prédio deve ser provida de:

 2 tapetes sanitários, sendo 1 úmido e 1 seco (+ solução de hipoclorito 2% - 500mL/dia)
 1 totem dispensador de álcool gel (+ álcool gel 70% - 2L/dia)

Obs: se o prédio tiver mais que uma entrada, recomenda-se, sempre que possível, o fechamento das demais,
deixando uma entrada única para melhor controle do fluxo, bem como para facilitar a limpeza e reposição
dos sanitizantes.

Kit para portaria do prédio

 1 Dispenser spray de álcool líquido (+ solução de álcool 70% - 500mL/dia)
 1 Dispenser de papel toalha (+ papel toalha – 1/2 pacote/dia)
 1 Termômetro digital (para aferição da temperatura na portaria/entrada do prédio)
 5 Máscaras de tecido laváveis (uso pessoal/ por porteiro)
 1 Escudo facial (faceshield) (uso pessoal/por porteiro)

Kit para recepcionista/funcionário do setor que tenha atendimento ao público vigente

 1 Dispenser spray de álcool líquido (+ solução de álcool 70% - 500mL/dia)
 1 Dispenser de papel toalha (+ papel toalha – 1/2 pacote/dia)
 5 Máscaras de tecido laváveis
 1 Escudo facial (faceshield)



Obs: este kit é para funcionários que atendem o público, a exemplo do funcionário do balcão da
biblioteca, balcão de atendimento de setores administrativos, laboratórios de informática que
disponibilizarão atendimento aos alunos durante o período do ERE.

Kit para o motorista/veículo

 1 Dispenser móvel (embalagem pump) de álcool gel (500mL/veículo/semana)
 1 Dispenser spray de álcool líquido (+ solução de álcool 70% - 100mL/dia/viagem)
 Papel toalha (1/4 pacote/dia/viagem)
 5 Máscaras de tecido laváveis

Sala compartilhada/setores administrativos/laboratórios

 1 Dispenser de álcool gel (+ álcool gel – 500mL/dia)
 1 Dispenser spray de álcool líquido (+ solução de álcool 70% - 1L/dia)
 1 Dispenser de papel toalha (+ papel toalha – 1/2 pacote/dia)

Banheiros*

 1 Dispenser de sabonete líquido (+ sabonete líquido - 1L/dia)
 1 Dispenser de papel toalha (+ papel toalha – 2 pacotes/dia)
 1 lixeira com tampa/pedal 30L (+ 2 saco plástico 30L/dia)
 1 Dispenser de papel higiênico para rolo 500m (+ rolo de papel higiênico – 2/dia)
 Lixeiras com tampa/pedal 10L (uma para cada sanitário + 1 saco plástico 10L/dia para cada um)
 Tampas para vaso sanitário (uma para cada sanitário)

*Obs: Considerar 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino por andar/prédio em funcionamento. Os
demais banheiros devem ficar fechados para melhor controle da sanitização dos banheiros em uso.

Ajuste de demanda de materiais de biossegurança por UA

Cada Unidade Acadêmica (UA) deverá informar na Tabela abaixo a demanda de materiais de
biossegurança, de acordo com as diretrizes, somente para os setores EM FUNCIONAMENTO no período até
31 de dezembro do presente ano, considerando as atividades administrativas e a oferta do ensino remoto
emergencial (ERE). Favor descontar no levantamento q* uantitativo dispensadores de sabonete, papel
toalha, etc, já existentes no ambiente. Novo ajuste será realizado de acordo com as definições futuras do
retorno do ensino presencial. Demandas específicas não previstas nessas diretrizes deverão ser informadas à
PROAD pela diretoria da UA.

Tabela 1 – Demanda de materiais de biossegurança da UA

Quantidade Especificar locais /destinação



Tapetes sanitários

Totem dispensador de álcool gel

Termômetro digital

Dispenser de álcool gel (parede)

Dispenser de sabonete líquido

Dispenser spray de álcool líquido

Dispenser de papel toalha

Dispenser de papel higiênico

Lixeira com tampa 10L

Lixeira com tampa 30L

Tampa de vaso sanitário

Máscara de tecido lavável

Escudo facial (face shield)

Máscara facial lavável

Papel Toalha ___

Papel Higiênico rolo 500m ___

Álcool Gel ___

Álcool Líquido 70% ___

Álcool gel (embalagem pump)

Hipoclorito 2% ___


