
MEDIDAS PREVENTIVAS NOS ESPAÇOS FÍSICOS DA UFRGS 

COSAT/SUINFRA - UFRGS 

 

 

BÁSICAS: 

- Ventilação (direta para o exterior), ideal ventilação cruzada (aberturas em paredes 

diferentes). Ar-condicionado não renova ar. Auditórios e outros ambientes sem ventilação, não 

podem ser utilizados; 

 

Figura 1 - Esquema em planta baixa de ambiente sem e com ventilação cruzada 

 

- Distância de 2 metros entre os postos de trabalho; 

- Dispenseres de sabonete líquido e papel toalha nos banheiros, copas e em todas as pias; 

- Dispenseres de álcool gel na entrada dos ambientes, elevadores, sanitários; 

- Lixeiras com tampas devem ser com pedal; 

- Portas abertas (avaliar a questão da segurança); 

- Interditar bebedores, buscar alternativas para oferta de água (garrafinhas ou copos 

individuais); 

- Retirar tapetes e capachos; 



- Retirar calçados na entrada da sala, lugar para deixar os calçados, banquinho na porta, outro 

calçado para dentro da sala; 

 

Figura 2 Exemplo de organização que pode ser adaptado para os setores 

 

- Salas de aula, remover cadeiras ou marcar assentos respeitando distância de 2 metros; 

- Bancos na rua com x ou fitas zebradas, marcando espaço para sentar apenas uma pessoa por 

vez e respeitando distanciamento de 2 metros entre os bancos; 

 

Figura 3 Exemplo de marcação de assentos que pode ser adaptada para salas de 
aulas e outros ambientes, inclusive os abertos. 



- Adesivos no chão em todos os locais de fila e para atendimento, marcando posições 

respeitando 2 m; 

 

Figura 4 Exemplo de marcação de filas 

 

- Elevador, uma pessoa por vez, fixar aviso e dispenser de álcool gel em todos os andares, ao 

lado do botão de chamada; 

- Estações de trabalho individualizadas;  

- Objetos individualizados (ferramentas, itens de escritório, telefone); 

- Mesas externas com 1 pessoa e distância de 2 m (em frente ao Antônio, por exemplo); 

- Lancherias somente para retirada; 

- Sala de espera, somente se tiver ventilação, marcar assentos respeitando distância ou uma 

pessoa por vez; 

- Limpa nas mesas e na sala em geral, deixando o mínimo possível de objetos; 

- Medidas específicas para RUs, Laboratórios, Bibliotecas e outros ambientes especiais, devem 

ser elaboradas caso a caso por COSAT e consulta ao DAS e SUINFRA; 

- Estudar a instalação de sensor para acendimento automático das luminárias conforme uso 

dos ambientes. Exemplo: Sala dos freezers em laboratórios; 

- Em um segundo momento, ponto eletrônico em local ventilado, com dispenser de álcool gel 

e idealmente com pia, sabonete líquido e papel toalha; 

 

 



AVANÇADAS: 

- Portas automáticas; 

- Dispenseres automáticos de sabão líquido; 

- Dispenseres automáticos de papel toalha; 

- Dispenseres automáticos de álcool gel; 

- Pias adicionais para lavar mãos (portáteis, provisórias ou não); 

 - Torneiras com sensor ou com fechamento automático, com pedal ou com alavanca; 

 

Figura 5 Exemplo de torneira de acionamento por alavanca 

 

- Maçanetas de alavanca e não redondas, para poderem ser acionadas com o braço; 

 

Figura 6 Exemplo de maçaneta de alavanca 



NÃO REFERENTE AO ESPAÇO EM SI: 

- Treinamento sobre estas medidas e cuidados para todos; 

- Fornecimento e uso de máscara; 

- Revezamento dos servidores; 

- Somente pessoas do próprio setor na sala; 

- Reduzir a exposição dos profissionais de limpeza, fixando os setores que os mesmos circulam; 

- Faxina somente nas áreas comuns, cada um limpa sua mesa, sem lixeiras individuais;  

- Verificação da temperatura corporal; 

 

 

 


