
CAMPUS SÃO LUÍS CENTRO HISTÓRICO
Diretoria Geral - Campus Centro Histórico - DG-CCH

OS Nº 15/2021 - DG-CCH/CAMP-CCH/IFMA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

A Diretora Geral do Campus São Luís Centro Histórico, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

O Protocolo de Normas e Condutas para a prevenção e o controle da COVID-19 do Campus São Luís Centro

Histórico;

O Parecer 16/2021 do Comitê Local de Crise para Enfrentamento do Coronavírus do Campus São Luís Centro

Histórico.

RESOLVE:

1- Suspender preven vamente as a vidades presenciais em todas as dependências do Campus São Luís Centro

Histórico (Casarão, Anexo CRA e EIB), no período de 19/11/2021 a 26/11/2021 para a quarentena da comunidade

escolar, em decorrência de contaminação por coronavírus (comprovada em exame laboratorial), em servidor que

esteve no Campus no dia 11/ 11/2021.

1.1- Estão man das as a vidades essenciais de segurança e de limpeza. Esta úl ma deverá ser reforçada, segundo

as orientações con das no Protocolo Sanitário.

2- Determinar a manutenção das a vidades remotas de ensino e administra vas, no período supracitado, bem

como os planos de trabalho remoto para todos os servidores. Os planos de trabalho remoto já entregues não

deverão ser alterados, devendo apenas as Chefias imediatas observar o registro correto na folha de frequência.

3- Determinar à Equipe de Gestão das Redes Sociais do Campus a ampla divulgação da informação, nos canais

oficiais da Ins tuição. 

4- Orientar aos servidores para informarem às Chefias imediatas em caso de teste posi vo para Coronavírus, e aos

Coordenadores de Curso para que verifiquem possíveis casos junto aos alunos, para que outras medidas

administra vas e sanitárias sejam tomadas.

Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação .

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

(assinado eletronicamente)

Luciene Amorim Antonio

Diretora Geral
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