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CONTROLE DE ACESSO
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1. OBJETIVO
Para a segurança de toda a comunidade interna, as portarias do Inatel estão realizando
uma barreira sanitária no acesso ao Campus. Estão sendo tomadas medidas de controle de
acesso, tendo em vista identificar se a pessoa apresenta febre ou outros sintomas
característicos que possam indicar a possibilidade que ela esteja contaminada com a Covid19.
Com a realização dos procedimentos voltados à barreira sanitária, busca-se identificar,
comunicar e impedir o acesso de pessoas com sintomas ou suspeitas de contaminação,
bem como oferecer o apoio necessário para as primeiras ações de notificação e cuidados
com a saúde e contágio.

2. ABRANGÊNCIA
Esse protocolo abrange os procedimentos de monitoramento e questionamentos cabíveis e
específicos para toda a comunidade que desejar acessar o Campus do Inatel, tanto de
pedestres quanto de ocupantes de qualquer tipo de veículo, a ser realizado em cada ponto
disponibilizado para acesso ao Campus.

3. RESPONSABILIDADES
Para toda a comunidade:







Colocar as máscaras para acessar o Campus e manter o seu uso em todas as
dependências, externas ou internas, em ambientes privados ou públicos;
Não acessar o Campus em caso de sintomas característicos ou suspeita de Covid-19 e
informar o vigilante quando solicitado;
Contribuir para a agilidade no procedimento de monitoramento, evitando transtornos
nos pontos de acessos;
Considerar o tempo necessário à realização dos procedimentos de barreira sanitária nas
programações de seus compromissos;
Atender às instruções dos vigilantes;
Caso perceba a presença de pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 ou que
apresente fatores de risco de contágio em meio à convivência da comunidade interna,
relatar imediatamente à Segurança ou ao Centro de Recursos Humanos.

Pedestres:





Dirigir-se aos vigilantes para a realização dos procedimentos de monitoramento;
Higienizar as mãos com álcool em gel disponibilizados nos pontos de acesso ao Campus;
Manter o distanciamento, de no mínimo 1,5m, em caso de formação de filas para o
atendimento.
Seguir os procedimentos e solicitações dos vigilantes caso seja detectado temperatura
corporal acima de 37,4º ou outros sintomas característicos.

Condutores de Veículos e respectivos passageiros:







Garantir que a temperatura interna do veículo esteja equalizada com a temperatura
externa, possibilitando uma correta medição de temperatura.
Possibilitar que a medição de temperatura seja realizada de forma adequada, abrindo
as janelas do veículo ou estacionando o veículo em local determinado pelo vigilante e
saindo do mesmo para a execução correta do procedimento de medição.
Manter o distanciamento entre veículos para evitar a ocorrência de qualquer sinistro.
Seguir os procedimentos e solicitações dos vigilantes caso seja detectado temperatura
corporal ou outros sintomas característicos.
Para veículos do tipo van, ônibus ou similar, de transporte de passageiros, devem
estacionar o veículo fora do campus do Inatel, entrando no campus na condição de
pedestre.

Vigilantes ou outras pessoas designadas:







Realizar os procedimentos de monitoramento e controle;
Prestar orientações e informações relativos aos procedimentos de barreira sanitária;
Informar os casos suspeitos ao Centro de Recursos Humanos, Centro de Registros
Acadêmicos ou setor de interesse e não permitir o acesso ao Campus;
Controlar a ordem e tranquilidade para o fluxo de acesso, cumprindo o respeito ao
distanciamento social de no mínimo 1,5m;
Manter o uso de EPIs obrigatórios durante todo o processo.
Controlar o acesso de alunos, estagiários e visitantes, conforme as autorizações de
acesso emitidas pelas áreas responsáveis.

Prefeitura do Campus:


Fornecer os recursos, instruir, avaliar e supervisionar o cumprimento das funções pelos
vigilantes.

Recursos Humanos:



Atender às comunicações de ocorrências, dar definições, prestar orientações e tomar
as devidas providências.
Informar ao Centro de Registros Acadêmicos - CRA as autorizações de acesso de alunos
para atividades presenciais de estágio.

Alunos de graduação ou pós-graduação:





Apresentar a carteira de identificação estudantil ou outro documento de identificação
com foto e aguardar a conferência da autorização pelo vigilante, para o acesso ao
Campus.
Atentar-se para o período de validade da autorização de acesso, respeitando o horário
limite de permanência no Campus.
O aluno que desejar realizar o acesso ao Campus em turno diferente do previsto para
sua aula presencial, deverá requisitar a autorização através do Centro de Registros
Acadêmicos - CRA.

Outros departamentos:



Centro de Registros Acadêmicos - CRA: Fornecer aos vigilantes a relação de autorização
de acesso ao Campus de alunos , estagiários, monitores, bolsistas e orientados.
Gestores ou responsáveis designados: Fornecer aos vigilantes a relação de autorização
de acesso ao Campus de fornecedores, parceiros, prestadores de serviços e visitantes.

4. RECEPÇÃO E TRIAGEM
4.1. INSTRUÇÕES PARA ACESSO















A recepção e triagem será realizada pelos vigilantes ou outra pessoa designada pela
Prefeitura do Campus;
Todos os pedestres e ocupantes de veículos deverão se submeter ao processo de
monitoramento e triagem para o acesso ao Campus;
Deverão portar máscara respiratória e essa deverá ser colocada antes da abordagem
pelo vigilante. Sem a sua disponibilidade o procedimento não poderá ser realizado e o
acesso não será permitido;
Deverão reportar ao vigilante a existência de qualquer sintoma característico suspeito,
conforme dispostos no painel informativo disponível nos pontos de acesso, bem como
informar a existência de outros fatores de risco de contaminação manifestados em seu
meio de convívio;
São considerados como sintomas suspeitos: tosse, fadiga, febre, congestão nasal, dor
de garganta, falta de ar, perda de olfato ou paladar;
São considerados como fatores de risco aqueles que mantiveram contato recente com
alguma pessoa contaminada;
Todos deverão se apresentar para a medição da temperatura corporal;
Será empregado um termômetro infravermelho, sem contato físico e a uma distância
de até 5 cm da testa;
Para a medição, a testa deverá estar livre de suor e desobstruída;
As pessoas em veículos deverão baixar os vidros para a medição. Na impossibilidade de
medição as pessoas deverão desembarcar;
A temperatura interna do veículo poderá afetar o resultado da medição. Assim, é
recomendado que se mantenha a renovação do ar interior nos 5 minutos que
antecedem o acesso ao Campus. Caso o instrumento sinalize ocorrência de febre, o
condutor será orientado a aguardar na área destinada para avaliação, até a
ambientação da temperatura corporal, para nova medição;
Todos os casos suspeitos serão encaminhados para a área destinada à avaliação, onde o
distanciamento social deverá ser respeitado.

4.2. ABORDAGEM PELOS VIGILANTES
Instruções gerais:




Todos os pedestres e ocupantes de veículos deverão ser informados do protocolo de
controle de acesso;
Informar da obrigatoriedade de uso de máscara em todo o Campus, em ambientes
internos ou externos, privativos ou públicos, e não iniciar o procedimento enquanto as
máscaras não forem colocadas;
Consultar se a pessoa apresenta qualquer sintoma que possa sinalizar suspeita de
Covid-19, indicando o painel informativo disponibilizado como referência;






Consultar a existência de outros fatores de risco de contaminação manifestados em seu
meio de convívio;
Obter o consentimento e realizar a medição da temperatura;
Os casos de triagem deverão ser encaminhados e informados para o vigilante
responsável pelo processo de avaliação e comunicação;
As pessoas sem a disponibilidade de máscara não poderão ter o acesso concedido.

Abordagem de veículos:





Para os veículos de passeio ou utilitários, a medição da temperatura poderá ser feita
com a janela aberta, sem a necessidade de desembarque. Na impossibilidade de
medição, as pessoas deverão estacionar o carro na área indicada, sair do carro e se
encaminhar para fazer a medição como pedestre;
Para os veículos de transporte coletivo, tipo van, ônibus ou similar, o desembarque
deverá ser solicitado para a realização do procedimento de medição, devendo o veículo
ser estacionado fora do campus do Inatel.;
Zelar pela boa ordem, promovendo a fluidez no atendimento, evitando transtornos e
atrasos nos acessos;

Abordagem de pedestres:




Manter atenção ao acesso dos pedestres pelas duas vias de entrada, especialmente
durante os procedimentos de medição dos ocupantes dos veículos;
Controlar o distanciamento mínimo de 1,5 metros, em caso de formação de fila para
medição;
Todo pedestre deverá higienizar as mãos com o álcool em gel disponibilizado, antes de
efetuar o acesso.

4.3. AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS CASOS SUSPEITOS












Os casos retidos no processo de triagem deverão ser tratados em área reservada e
sempre zelando pelo distanciamento social, evitando gerar qualquer risco de contágio,
enquanto se tratar de caso suspeito;
Em caso de indicação de febre ou estado febril, o vigilante deverá solicitar à pessoa que
aguarde o tempo necessário para a ambientação da temperatura corporal, para então
proceder com nova medição;
Para os casos de outros fatores de risco de contaminação manifestados em seu meio de
convívio, sem a ocorrência de sintomas, o vigilante deverá submeter o caso à área
responsável, solicitando a definição do procedimento;
Para todo caso de confirmação de sintomas o vigilante deverá negar o acesso, solicitar
os dados da pessoa, comunicar à área responsável e fornecer o folheto com as
orientações iniciais para a notificação e cuidados com a saúde e risco contágio de
terceiros;
Em caso de ocorrência de impedimento de acesso o vigilante deverá entrar em contato
imediato com o Centro de Recursos Humanos ou Setor de interesse e fornecer os dados
da pessoa para demais providências;
Em caso de pessoas que trabalham no Campus, como funcionários, professores,
estagiários e fornecedores internos, entrar em contato imediato com o Centro de
Recursos Humanos e, no caso de alunos, com o Centro de Registros Acadêmicos,
através dos e-mails ou telefones, conforme abaixo. Não permitir o acesso ao Campus
até obter as devidas instruções.
Centro de Recursos Humanos: 3471-9301 crh@inatel.br
Centro de Registros Acadêmicos: 3471-9315 cra@inatel.br
Parceiros e Visitantes com agenda interna confirmada, deverão ser instruídos a entrar
em contato com o colaborador do Inatel ou setor de interesse.



Todas as ocorrências de impedimento de acesso ocorridas no período da jornada de
trabalho dos vigilantes, deverão ser reportadas por e-mail ao Centro de Recursos
Humanos ao término do período de jornada.

4.4. CONTROLE DE ACESSO PELOS VIGILANTES







Todos os alunos, sejam eles de graduação ou pós-graduação, estagiário, monitor,
bolsista ou orientado, deverão ter a autorização do CRA para acessar o Campus;
Todos os alunos ou funcionários que trabalham em empresas incubadas ou instaladas
no Campus do Inatel, deverão ter a autorização dos gestores responsáveis;
Para situações extraordinárias, em que os alunos solicitarem o acesso ao Inatel direto
na Portaria, para atividades designadas por seus Gerentes, Coordenadores,
Orientadores ou Professor, sem fazer o agendamento prévio e obrigatório no CRA, o
acesso será liberado apenas após a confirmação, por telefone, com o respectivo
responsável do Inatel. Para tanto, a Portaria fará contato telefônico com a pessoa de
interesse no Inatel (Gestor, Coordenador, Orientador ou Professor) que deverá liberar
ou não o acesso.
Visitantes deverão possuir autorização prévia ou aguardar a autorização do responsável
pela sua recepção;
Professores e funcionários terão livre acesso ao Campus. Porém, se o vigilante tiver
dúvidas da identificação da pessoa, deverá solicitar a apresentação do crachá. Na falta
desta identificação, deverá seguir o procedimento de acesso como visitante. Ou seja,
solicitar a autorização de acesso ao responsável da área de interesse.

4.5. ACESSO DE MOTOBOY E TRANSPORTADORA





Os motoboys e transportadoras, em serviço de entrega de encomendas, assim como
qualquer visitante, não têm livre acesso ao Campus. Os vigilantes farão o atendimento
e darão o devido encaminhamento conforme a demanda:
Para as entregas de encomendas institucionais ou para empresas instaladas no
Campus, o acesso somente será liberado mediante a autorização e recepção pela área
responsável;
Para as entregas particulares, os solicitantes deverão fazer a recepção das encomendas
na portaria. As encomendas não serão recebidas pelos vigilantes.

5. INSTRUÇÕES PARA OS VIGILANTES
5.1. MEDIÇÃO DE TEMPERATURA
Para evitar resultados imprecisos:






Manter as configurações no modo “Body temp” e “ °C”;
O instrumento deve ser mantido sob as mesmas condições ambientais do local da
medição por cerca de 20 minutos antes de iniciar as medições e não deve ser deixando
sob sol;
O sensor de leitura interno deve ser mantido desimpedido, livre de poeira e não pode
ser tocado;
Antes de medir, certifique-se de não haver qualquer obstrução, como cabelo, suor ou
outro objeto na testa da pessoa;
A face muito fria ou quente, em função da condição à qual foi exposta, pode interferir
no resultado;





A medição deverá ser realizada com o instrumento apontado para o centro da testa,
sem contato com a pessoa e na distância máxima de 5cm;
Nessa condição, pulsar o gatilho e manter o instrumento posicionado até ouvir a
sinalização com o resultado da leitura;
O tempo de medição é de aproximadamente 1 segundo. Porém, se o instrumento
encontrar-se em modo stand-by levará cerca de 2 segundos para concluir a medição,
devido ao tempo adicional de inicialização.

Atenção para as sinalizações de resultado do instrumento:




Normal (34ºC ~ 37,3ºC): 1 bipe e tela verde
Estado febril (37,4ºC ~ 38,0ºC): 2 bipes e tela laranja
Febre (38,1ºC ~ 42,9ºC): 3 bipes e tela vermelha

5.2. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA









Os vigilantes deverão adotar os mesmos protocolos em seus procedimentos internos,
mantendo uma conduta preventiva em todos os procedimentos de trabalho;
Durante as abordagens, os vigilantes deverão manter a distância mínima de segurança
de 1,5 metros, podendo ultrapassar esse limite somente para os procedimentos de
medição da temperatura. Nessa circunstância, porém, deverão evitar conversar e
permanecer o tempo mínimo necessário, para evitar riscos de contaminação;
Evitar compartilhar equipamentos ou higieniza-lo antes de iniciar o uso com álcool em
gel;
O telefone utilizado para a comunicação interna não poderá ser compartilhado com as
pessoas, na resolução dos problemas de acesso;
Não permitir aglomerações e organizar filas, sempre que necessário, mantendo a
distância mínima de 1,5 m de segurança recomendada entre as pessoas;
Higienizar as mãos periodicamente;
Utilizar os EPI’s conforme recomendado.

5.3. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO – EPI’S
Máscaras respiratórias


A máscara respiratória deverá ser utilizada durante todo o período de trabalho,
realizando as substituições periódicas durante o expediente, respeitando o tempo
máximo de uso recomendado pelo Ministério da Saúde.

Protetor Facial - Face Shield


O protetor facial deverá ser usado nos procedimentos de medição de temperatura
corporal.

5.4. PROCEDIMENTOS DE RONDA
Nos procedimentos de ronda, além das funções de segurança, os vigilantes deverão
observar e informar qualquer ocorrência de desrespeito às normas estabelecidas,
prestando as orientações sempre que necessário.

