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MANUAL DE COMBATE
AO COVID-19



ORIENTAÇÕES GERAIS

É importante lembrar que se você for de grupo 
de risco (tiver alguma complicação de saúde), 

apresentar algum dos sintomas, ou tiver entrado 
em contato alguém com estes sintomas deve 

FICAR EM CASA.



ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA

Tomamos uma série de providências para garantir um retorno seguro, que ocorrerá assim que os órgãos 
competentes liberarem a retomada do presencial. Líderes Acadêmicos, Administrativos e Profissionais de 
Atendimento ao Público receberam treinamento, visando reforçar os processos de segurança e orientar sobre 
o protocolo da Instituição.

CONSCIENTIZAÇÃO
Elaboramos material de divulgação e o guia para conscientização e incentivo a prevenção do Covid-19  sobre 
o uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, distanciamento físico, uso do álcool em gel, entre 
outros, por meio de cartazes, banners, e adesivos. 
Visando enfatizar os cuidados necessários de prevenção, a comunicação e conscientização serão realizadas 
de diversas formas, dentre elas pelos professores, site da Instituição, mídias sociais, whatsapp, murais de 
aviso. 

ENTRADA E SAÍDA
Para a entrada será necessário passar diariamente por um procedimento rigoroso, portanto investimos em 
uma cabine de assepssia, tapete pedilúvio, totem de álcool em gel, e por último será necessário ser averigua-
da a sua temperatura. Este procedimento será aplicado apenas na entrada. A saída ocorrerá de forma a evitar 
aglomerações, por espaços distintos. 

ESPAÇOS
Nossas salas de aulas bem como o demais espaços (biblioteca, 
laboratórios, refeitórios) tiveram seu layout modificado, para respeitar 
sempre o distanciamento social mínimo de 1,5 m. Totens de álcool 
em gel foram estratégicamente posicionados para serem utilizados 
frequentemente. Além disso, dispomos de janelas que estarão 
sempre abertas, permitindo a ventilação cruzada e entrada da luz do 
sol, reduzindo os riscos de contaminação. Investimos também em 
cabeamento de rede e computadores, para viabilizar o ensino híbrido 
com a possibilidade da trasmissão das presenciais de forma remota 
em conjunto pelo professor, em sua sala de aula. Deste modo, se o 
aluno optar por ficar em casa devido a algum sintoma de Covid-19 
que esteja aprsentando, ele poderá acompanhar a mesma aula que 
seus colegas, visando a integração e nivelamento entre todos os 
alunos. 

LIMPEZA
Nosso procedimento diário de limpeza foi intensificado, visando 
higienização e assepsia nos ambientes, sempre após o uso de cada 
grupo, seguindo as recomendações e padrões da ANVISA. 



PLANEJAMENTO RETOMADA

MODELO DE REVEZAMENTO: PRIMEIRA SEMANA

AULAS REMOTAS
Considerando sua segurança, 

daremos início ao segundo 
semestre no próximo dia 

03/08, com aulas remotas. 
Mesmo com a possibilidade 

de aulas presenciais, as 
remotas permanecerão 
sendo transmitidas ao 

longo do semestre, de modo 
que o aluno tenha possibili-
dade de escolher a mais 

adequada para sua situação 
especificamente. 

AULAS PRESENCIAIS
Aguardamos a devida 

autorização das autoridades 
para iniciar as aulas presen-
ciais em setembro, conforme 
a previsão será no dia 08/09.
Atenderemos o limite de 

até 35% do total de alunos 
que não são de grupo de 
risco e pretendemos nas 

duas primeiras semanas de 
aulas presenciais, 

dividir as turmas em dois 
grupos sendo A e B. 

RETOMADA
GRADUAL

INTERCALANDO
 GRUPOS

GRUPO A

Aulas presenciais:
segunda, quarta e 

sexta-feira.
Aulas remotas:
demais dias. 

GRUPO B

Aulas presenciais: 
terça e quinta-feira.

Aulas remotas:
demais dias.

MODELO DE REVEZAMENTO: SEGUNDA SEMANA

GRUPO A

Aulas presenciais:
terça e quinta-feira.

Aulas remotas:
demais dias.

GRUPO B

Aulas presenciais: 
segunda, quarta e 

sexta-feira.
Aulas remotas:
demais dias. 

É importante lembrar que se este planejamento foi elaborado 
segundo a previsão do Plano SP e depende da flexibilização 

ideal recomendada pelo Ministério da Saúde, podendo ser 
alteradas as datas conforme a evolução da pandemia.



CUIDADOS PESSOAIS: DISTANCIAMENTO

Cada aluno deverá providenciar um KIT DE HIGIENIZAÇÃO para trazer 
consigo diariamente, contendo: áçcool em gel 70%, máscaras (mínimo três 

unidades), copo ou garrafa para água, lenços, guardanapos ou papel 
toalha. O protetor facial é recomendável e opcional.

Mantenha distanciamento social de 1,5 m. Quando espirrar,
cubra com cotovelos.

Higienize suas mãos com
álcool em gel 70%

Sempre lave as mãosUso obrigatório de 
máscara

Nunca coloque 
as mãos no rosto

Lembre-se: Não compartilhe itens de uso pessoal, como materiais 
escolares, celular, entre outros. 

Nunca espirre 
em suas mãos.

Não comprimente com aperto de 
mãos, abraços ou beijos.
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CUIDADOS PESSOAIS: USO DE MÁSCARA

Lembre-se de trazer máscaras extras para serem trocadas a cada 
duas horas, ou sempre que estiverem úmidas e uma bolsa plástica 

para colocar as máscaras sujas separadamente das limpas.  

O uso de máscara é obrigatório, devem ser utilizadas sendo as recomenações abaixo:

Importante: crianças menores de dois (2) anos não podem utilizar máscara, pois 
representa risco de asfixia.



CUIDADOS PESSOAIS: USO DE MÁSCARA

Após o uso, higienize suas máscaras de tecido corretamente seguindo as orientações:

Recomendamos e disponibilizamos para 
compra uma quantidade limitada da más-
cara inibidora anti-vírus e anti-bactérias 

exclusivas NWK.

- Inibe a proliferação de bactérias que 
causam odor;
- 99,9% de redução de bactérias e fungos;
- Dermatológicamente testada;
- Hipoalergênico;
- Segue ISO 18184 (Norma Internacional);
- Durabilidade de 30 lavagens.
  



Finalize esfregando os punhos e 
enxague as mãos.

Seque com papel toalha e descarte.

CUIDADOS PESSOAIS: LAVAR AS MÃOS

Molhar as mãos, evitando tocar a pia.

Aplicar sabonete líquido nas 
mãos.

Esfregar as palmas e dorsos das 
mãos.

Esfregar os polegares.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Segurar e esfregar os dedos com 
a mão oposta.

Esfregar as unhas contra a palma da 
mão oposta. 

7.

8.

Lave com frequência suas mãos, e evite tocar em superfícies 
de muito contato como maçanetas, corrimão, interruptores, e 

mesas, por exemplo.

Lave bem as mãos e siga os passos 
descritos recomendados pela ANVISA.



CUIDADOS PESSOAIS: ÁLCOOL EM GEL

Aplicar álcool em gel nas mãos. 

Friccionar as palmas e os dorsos das 
mãos, entrelaçando os dedos. 

Segurar e friccionar os dedos com a 
mão oposta.

Friccionar os polegares.

Friccionar as unhas contra a palma da 
mão oposta. 

Finalize friccionando os punhos e 
aguardar secagem completa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Disponibilizaremos de totens de álcool em gel 
estratégicamente posicionados. Ainda assim, será necessário 
que o aluno tenha seu próprio recipiente de álcool em gel 

70% individual, segundo os protocolos sanitários.

Higienize sempre as mãos e siga
 os passos descritos 

recomendados pela ANVISA.



AULAS REMOTAS E APOIO AO ALUNO

É importante lembrar que se este planejamento foi elaborado 
segundo a previsão do Plano SP e depende da flexibilização 

ideal recomendada pelo Ministério da Saúde, podendo ser 
alteradas as datas conforme a evolução da pandemia.

Criamos uma política de acolhimento 
e apoio aos alunos e familiares, a 
portaria 03/2020 que determina a 
criação desse canal de comunicação 
em nosso site para que nossos 
alunos e alunas se sintam ampara-
dos e aqueles que estejam passando 
por dificuldades financeiras em 
decorrência do COVID-19, possam 
expor sua situação.  

As companhe também as 
recomendações enviadas pelo 
WhatsApp para aulas no Skype e 
demais informações sobre a retoma-
da gradual.

Acesse as aulas remotas e apoio ao aluno atrvés no nosso site: NWK.EDU.BR

Disponibilizamos tutoriais para as 
plataformas e suporte técnico.



ATENDIMENTO REMOTO

É importante lembrar que se este planejamento foi elaborado 
segundo a previsão do Plano SP e depende da flexibilização 

ideal recomendada pelo Ministério da Saúde, podendo ser 
alteradas as datas conforme a evolução da pandemia.

Acesse também pelo nosso site: NWK.EDU.BR

Para evitar aglomerações e auxiliar no combate ao COVID-19, nossos colaboradores 
também estão disponíveis para atendê-lo remotamente.

Entre em contato pelos meios fornecidos abaixo, de acordo com sua necessidade. 

Serviços acadêmicos, como requerimentos e outros também podem ser solicitados 
remotamente, junto as secretarias de cada nível.
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Acompanhe as atualizações em nossos canais oficiais:

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
NETWORK EDUCATIONAL 2020


