UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

GT-IGEO/UFBA-COVID
PROTOCOLO DE USO DO LABORATÓRIO DE ESTUDOS COSTEIROS
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Este documento descreve normas a serem consideradas para uso das dependências do
Laboratório de Estudos Costeiros com o intuito de assegurar ao estudante, técnico ou
docente, um ambiente seguro dentro do contexto da pandemia do coronavírus, sem prejuízo
de outras normas que venham a ser estabelecidas pelo Comitê Covid IGEO-UFBA
1. Solicitação de Utilização do Laboratório
•
•

•

A solicitação de uso do laboratório será feita mediante o preenchimento do formulário
elaborado pelo Comitê Covid do IGEO-UFBA (em anexo).
O formulário preenchido deve ser encaminhado por e-mail para o Coordenador do
Laboratório, o Prof. Dr. José M. Landim Dominguez (landim@ufba.br) que após análise e
concordância encaminhará à direção do IGEO que dará prosseguimento à tramitação
burocrática nos canais competentes da UFBA.
O deferimento ou indeferimento da solicitação será comunicado por e-mail diretamente ao
solicitante, pela Direção do IGEO.

3. Medidas de Segurança a Serem Observadas pelos Usuários
• Uso obrigatório de máscara durante o período de permanência no Instituto de Geociências
e dentro do Laboratório;
• Uso individual dos equipamentos e dos demais utensílios necessários à realização da
pesquisa;
• Manutenção de distanciamento mínimo de 1,5m dos demais usuários durante o período de
permanência no Laboratório;
• Higienização das mãos com água e sabonete líquido (utilizando papel toalha para
secagem) ou com álcool em gel 70% assim que entrar no Laboratório e com frequência
durante o período em que estiver realizando as atividades;
• Higienização da bancada/mesa e a cadeira com álcool líquido 70% ou solução sanitizante
e papel toalha antes e após o início do trabalho;
• Higienização dos equipamentos com álcool isopropílico líquido 70% ou solução sanitizante
adequada ao tipo de equipamento e papel toalha antes e após o uso;
• Todo o material descartável (papel toalha, máscaras, luvas etc.) utilizado deverá ser
acondicionado na lixeira do Laboratório identificada para este fim.
• O número máximo de usuários simultâneos de usuários do Laboratório não poderá exceder
a três, cada um restrito a uma sala. O Coordenador estabelecerá um rodízio dentre os
usuários de modo a possibilitar a utilização mais eficiente e segura dos recursos
disponibilizados.
Em caso de dúvidas, sugestões etc., contatar o Prof. Dr. José M. Landim Dominguez
(landim@ufba.br).

