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LAVAGEM DAS MÃOS

Disponibilize locais, água e sabão para a lavar as mãos na entrada
das escolas (torneiras, baldes com torneiras, pias) com torneiras 
sucientes que permitam o distanciamento físico entre os usuários. 
Crianças, professores, funcionários e visitantes podem lavar as mãos antes 
de entrar escola. Verique se os banheiros estão funcionando e dispõem 
de água e água. As instalações devem ser acessíveis a todos os usuários.

ÁGUA DISPONÍVEL

Verique se há água disponível para lavar as mãos, beber e outros usos.
Se o abastecimento de água não for suciente ou de boa qualidade, 
aumente a capacidade de armazenamento de água ou peça aos alunos 
que tragam garrafas de água potável de casa.

SUPRIMENTOS

Garanta de suprimentos sucientes como: sabão (em barra ou líquido), 
desinfetante para as mãos (com concentração mínima de 70% de álcool e 
hipoclorito de sódio para limpeza e desinfecção (água sanitária

como máscaras e luvas de limpeza. Desinfetantes à base de álcool com 
uma concentração de pelo menos 70% de álcool ou água sanitária.

diluída a 0,1%), esponjas, vassouras e baldes. Equipamentos de proteção, 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Siga as regras para limpeza e desinfecção regularmente. Superfícies de 
alto toque devem ser priorizadas para desinfecção. Comece limpando 
essas superfícies com sabão e água ou detergente para remover a matéria 
orgânica antes da desinfetá-las. Calcule o tempo necessário, verique se a 
equipe de limpeza está disponível e dispõe de luvas e máscaras. Envolva 
a Associação de Pais e Mestres, membros da comunidade e estudantes, 
conforme necessário e apropriado para limpeza. Garanta locais de 
lavagem das mãos e instalações sanitárias adequados   e limpos.

MANEJO DE RESÍDUOS

Assegure-se que haja lixeiras nas salas de aula, em todos os blocos, nos 
banheiros e em locais estratégicos da escola e que sejam esvaziadas com 
segurança diariamente e que os resíduos sejam descartados de forma 
adequada.

EQUIPE DE MONITORAMENTO

Designe monitores: professores, funcionários, alunos mais velhos e até 
membros da comunidade, etc. - para supervisionar os locais de lavagem 
de mãos e banheiros (vericar a disponibilidade de água e sabão, 
problemas de manutenção, comportamento de lavagem das mãos e 
cumprimento das regras de distanciamento físico etc.).

DISTANCIAMENTO FÍSICO

Certique-se de que alunos e funcionários da escola respeitem o 
distanciamento físico de ao menos 1 metro de distância. Algumas opções  
são: Dividir os alunos em turnos diferentes; escalonar o início e o m dos 
dias letivos, bem como os intervalos entre as aulas; criar espaço entre as 
carteiras ou mesas, ensinar ao ar livre ou com janelas abertas, usar tinta 
ou ta adesiva para demarcar no chão a distância física em locais onde os 
alunos se reúnem (por exemplo, em frente a banheiros ou pias). 

ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO

Oriente todos os professores, funcionários e membros da comunidade 
sobre saneamento nas escolas e Covid-19 e garanta que todos entendam 
seus papéis. Garanta que os professores orientem os alunos sobre n~ções 
de higiene, usando materiais adequados à idade.

LISTA DE CONTROLE

Use listas de controle (incluindo anotações da data, checagem e o nome 
de quem vericou) para professores e funcionários, garantindo que as 
rotinas sejam seguidas diariamente. Prepare listas de controle para:

Salas de aula (protocolo de limpeza e desinfecção);

Sanitários e gestão de resíduos.

Entrada na escola (lavagem das mãos, situação dos locais de lavagem 
das mãos, disponibilidade de água e sabão);

CULTURA DE HIGIENE

Crie uma cultura de saúde na escola, incentivando hábitos de higiene na 
comunidade. Enfatize que professores e funcionários integram uma equipe 
que trabalha junto na resposta à pandemia. Assegure-os que a educação 
pode continuar e que as escolas são lugares limpos e seguros. Reconheça 
campeões de higiene na escola e na comunidade.
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