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ORIENTAÇÕES SOBRE ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO DE
MÁSCARAS
Vimos por meio deste orientar as chefias sobre como estimar as máscaras
adequadas para seus servidores, discentes e colaboradores embasados na Nota
Técnica 01/2021 do Comitê de Biossegurança.
Reforçamos que a nova variante de Coronavirus, a Ômicron, tem alto poder
de contágio e estudos demonstram que as máscaras de pano são pouco efetivas
em sua prevenção, principalmente em ambientes fechados. Novos decretos e
manuais vêm sendo elaborados reforçando que o uso de máscara adequada para o
ambiente, o uso de alcool gel, a lavagem das mãos, o monitoramento de
contactantes e sintomáticos e a vacinação são as prinicipais maneiras de mitigar a
transmissão da COVID-19. As medidas gerais de controle já divulgadas no plano de
biossegurança permanecem em vigor:
a) utilizar máscaras adequadas(VER NOTA TÉCNICA 01/2021 do Comitê de
Biossegurança) durante toda a permanência no evento, quer em ambientes
externos ou internos;
b) realizar frequentemente a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou
álcool líquido a 70% ou em gel a 70% ou glicerinado a 70
c) ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado
ou com lenço de papel;
d) utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após
o uso e realizar a higiene das mãos);
e) realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar;
f) evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
g) não cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos;
h) utilização adequada de máscaras, mesmo se não apresentar sintomas;
i) não compartilhar objetos pessoais;
j) reforçar o aviso que caso algum convidado esteja sintomático, não
deverão comparecer ao evento;
k) observar como regra a ocupação de no máximo 50% de ocupação das
edificações, estabelecendo o distanciamento social de no mínimo 1,5 metros;
l) manter ventilados os ambientes de uso comuns aos participantes e convidados;
m) aumentar a frequência de higienização de superfícies, banheiros e demais
espaços;
n) não permitir que haja ingestão de água diretamente dos bebedouros, de
forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento.
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COMO ESTIMAR O USO DAS MÁSCARAS:
• Para máscaras cirúrgicas a recomendação para estimativa é de 2 máscaras por
turno de 4 horas/por pessoa;
• Para máscaras N95 ou PFF2 a recomendação é de 1 máscara/pessoa para 7 a
15 dias. Devido ao calor da nossa região e grau de exposição, a base que o
Comitê recomenda é de 1 máscara/pessoa por semana.
LEMBRAMOS QUE:
• Essa estimativa depende da correta conservação do uso de mascaras.
• O ideal é que o quantitative de uso seja entregue para um período de
tempo determinado. A entrega será normatizada pelas Pró-reitorias
competentes.
• As máscaras N95 e Pff2 devem ser usadas alternando-se dias(exemplo:
máscara 1 segunda, máscara 2 terça, máscara 1 quarta, máscara 2 quinta
e assim por diante por um período que, para duas máscaras, será de 15
dias, devendo as mesmas serem descartadas após). No dia de não uso, a
mascara deve ser mantida em lugar arejado, sem umidade, evitando-se
sacos plásticos.
• A higienização das mãos é muito importante na manipulação das
máscaras.
• Manuais e momentos educativos serão realizados com a comunidade
acadêmica, incluindo a questão do descarte das máscaras.
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