GRUPO DE TRABALHO PARA RETOMADA DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS DE PESQUISA E DA
GRADUAÇÃO NA FCFRP
Docentes
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Profa. Maria Cristina Nonato
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Alunos
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Diretoria:
Prof. Osvaldo de Freitas

Como preencher o

1º E-mail da agenda e senha

2º Clicar nos apps Google

3º Clicar no ícone AGENDA

Como preencher o

4º Clicar em CRIAR

Aqui deve ser colocado o
nome do usuário
Aqui deve ser colocado
o dia e horário em que
o usuário estará no
laboratório

Clicar em SALVAR

Rastreando as informações da agenda
Com a agenda corretamente preenchida
podemos rastrear facilmente os casos.
Por exemplo:
• O individuo 1 apresentou sintomas e
foi afastado por suspeita de COVID19.
•
1
2

O individuo 1 teve contato com o
individuo 2, sabemos isso porque a
agenda foi preenchida corretamente.

• Portanto podemos afastar o individuo
1 e o 2, assim, quebraremos a cadeia
de propagação do vírus. Os
indivíduos 1 e 2 não transmitiram
COVID-19 a outros usuários do
laboratório ou na unidade

Como preencher a agenda corretamente

Fluxograma de notificação de caso para o GT
Pesquisa / Pós-graduação

Equipe de
Laboratório

Orientará os procedimentos
cabíveis para cada caso

ICs, Pós-graduação, Pósdoutorandos, JPs, Docentes e
Funcionários

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados
devem ser comunicados por e-mail ao GT
pelos usuários do laboratório com copia
para os lideres do laboratório.
O e-mail deve conter as seguintes informações:
• Nome;
• Nº USP;
• Sintomas;
• Agenda do laboratório corretamente preenchida;
• Possível contato com membros de outros
laboratórios / blocos/ Unidades.

GT
Desinfecção do local
Afastar os casos suspeitos,
confirmados e expostos
Avaliar dados epidemiológicos
da FCFRP
Revisar plano de retomada e
protocolos

Fluxograma de notificação de caso para o GT
Graduação
Orientará os procedimentos
cabíveis para cada caso

Aluno

GT

Chefe do
Departamento

Todos os casos suspeitos e/ou confirmados
devem ser comunicados por e-mail ao GT
pelos alunos .
O e-mail deve conter as seguintes informações:
• Nome;
• Nº USP;
• Sintomas;
• Turmas que frequenta;
• Possível contato com alunos de outras turmas /
períodos.

Responsável por afastar
docentes e funcionários

Serviço de Graduação

Diretoria
Comissão de
Graduação
Responsável por afastar as
turmas.

