
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus São PauloCâmpus São Paulo

DIRETORIA GERAL/CAMPUS SAO PAULODIRETORIA GERAL/CAMPUS SAO PAULO

  COMUNICADO  COMUNICADO N.º 12/2022 - DRG/SPO/IFSPN.º 12/2022 - DRG/SPO/IFSP

Assunto: Assunto: Uso de máscaras nas dependências do Câmpus São Paulo do IFSP a partir de 11/04/2022.Uso de máscaras nas dependências do Câmpus São Paulo do IFSP a partir de 11/04/2022.

A Direção Geral do Câmpus São Paulo do IFSP COMUNICA aos públicos interno e externo a descon nuidade do

procedimento de medição da temperatura corporal nas portarias do Câmpus São Paulo e estabelece o uso

facultativo de máscaras em determinados ambientes do câmpus, considerando:

- o Decreto n° 66.575, de 17/03/2022 que flexibiliza o uso de máscaras no Estado de São Paulo;

- a publicação do protocolo geral de biossegurança do IFSP, atualizado em abril/2022, que possui caráter

orienta vo, sendo de competência dos gestores dos campus do IFSP estabelecerem procedimentos específicos

considerando as conjunturas locais;

- a ampla cobertura vacinal no Município de São Paulo; e

- a queda dos índices de óbitos e contaminação causados pelo vírus SARS - CoV-2. 

Assim, esclarecemos que, por enquanto:

- mantém-se o uso obrigatório de máscaras, cobrindo nariz e boca, nas salas de aula, laboratórios, sala dos

professores, ambientes administra vos, corredores e durante os atendimentos nos guichês/balcões dos setores

localizados no saguão e corredores do câmpus, sendo facultado aos(às) servidores(as) a nega va de

atendimento caso os(as) requerentes não estejam fazendo uso do equipamento de proteção, assim como

mantém-se o uso obrigatório de máscaras em eventos ou aglomerações realizados no saguão, auditórios ou em

demais ambientes fechados/internos do câmpus onde o distanciamento entre as pessoas reunidas seja inferior a

1 metro.

- mantém-se a indicação de não compar lhamento de itens de uso pessoal e de u lização dos bebedouros

somente por meio de garrafas ou copos de uso individual, atentando-se para que não haja contato do bocal do

recipiente com o bebedouro;

- estabelece que todos os casos comprovados de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 sejam imediatamente

comunicados à DAE-SPO para as providências cabíveis;

-  indica aos(às) docentes que, quando houver nas turmas alunos(as) portadores de deficiência audi va, ou ainda

quando o uso da máscara tradicional trouxer prejuízos ao processo ensino e aprendizagem, que sejam u lizados

face shields, equipamentos já distribuídos aos departamentos e diretorias solicitantes.

Con nuaremos com o acompanhamento periódico  dos indicadores sanitários e dos novos cenários trazidos pela

Covid-19 e seus possíveis impactos à nossa comunidade, com o obje vo de nos mantermos atentos e zelosos por

um ambiente seguro para todos e todas.

São Paulo, 11 de abril de 2022

Alberto Akio Shiga

Diretor Geral

Câmpus São Paulo - IFSP
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