
 

 

 

DIRETRIZES REFERENTES À REDUÇÃO DE RISCOS ASSOCIADOS À COVID-19 

PARA PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DO IOC (VERSÃO 18/11/2022) 

Tendo em vista o atual contexto epidemiológico da Covid-19, e considerando a 

atualização do Plano de Convivência com a Covid-19 na Fiocruz – Em defesa da vida 

(versão 4.3), publicada em 17/11/2022, e a Nota Técnica nº 16/2022 do Ministério da 

Saúde, a Diretoria do IOC reforça, por meio da Sala de Situação Covid-19, um conjunto 

de diretrizes a serem observadas pelos profissionais e estudantes em atividade no 

Instituto, além de todas as pessoas que circulam nos espaços físicos do IOC. Outras 

informações e recomendações estão disponíveis na versão nº5 do Plano IOC – Covid-19 

| 2021-2022, vigente desde julho de 2022.  

1. Uso de máscaras:  
 

O uso de máscaras em ambientes fechados, em situações de aglomeração e no 

transporte coletivo institucional volta a ser obrigatório. A opção deve ser por máscaras 

com alto nível de filtração (N95 e PFF2) ou máscaras cirúrgicas.  

 

2. Atividades com potencial de aglomeração:  
 

Em relação a eventos, de qualquer natureza, e a qualquer tipo de atividade no âmbito 

do Ensino, incluindo defesas e aulas, a Sala de Situação Covid-19 recomenda que novas 

atividades sejam realizadas preferencialmente online.  

3. Esquema vacinal completo: 

A Sala de Situação Covid-19 reforça que todos os profissionais e estudantes deverão 

estar vacinados com o esquema completo, incluindo doses de reforço, conforme 

detalhado na Portaria 26/2022/PR.  

4. Sintomas respiratórios: 

Qualquer pessoa que apresente sintomas respiratórios (ainda que leves) deve trabalhar 

de forma remota e fazer o teste. Em casos sintomáticos, o teste rápido ou RT-PCR pode 

ser realizado a partir do primeiro dia de sintomas, e, para assintomáticos, a partir do 

quinto dia desde o último contato com a pessoa infectada.  

Profissionais e estudantes da Fiocruz podem fazer o teste de RT-PCR na Unidade de 

Apoio Diagnóstico (Unadig), de segunda a sexta, das 9h às 15h, mediante agendamento 

no link https://teste-covid-fiocruz.web.app/#/. A Unadig fica localizada em frente ao 

Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos (ICTB/Fiocruz), antigo Cecal.  

5. Casos positivos: 

As pessoas que estiverem positivas devem permanecer em isolamento domiciliar, 

respeitando as orientações descritas no Plano IOC – Covid-19 | 2021-2022.  



 

 

 

Em relação à notificação de casos, as pessoas que tenham recebido um diagnóstico 

positivo para Covid-19 deverão comunicar à chefia imediata e à Sala de Situação Covid-

19 do IOC (e-mail: salacovid@ioc.fiocruz.br) e preencher o formulário eletrônico de 

mapeamento de casos (link: https://bit.ly/iocqc19). Profissionais terceirizados devem 

informar também ao preposto do contrato; e estudantes, à Secretaria Acadêmica (e-

mail: ensino@ioc.fiocruz.br).   

Também é importante que o caso seja comunicado ao Núcleo de Saúde do Trabalhador 

(Nust/CST/Cogepe) pelo link https://bit.ly/nustcovid-login.   

Pessoas que apresentarem sintomas de doença respiratória aguda ou testagem positiva 

são orientadas a acessar o sistema contatoscovid.ioc.fiocruz.br onde, em procedimento 

identificado ou anônimo, podem comunicar aos demais colegas do IOC com quem 

estiveram em contato próximo, que eles estão sob o risco de uma contaminação por 

Covid-19 por terem tido contato com uma pessoa suspeita de infecção.  

 

6. Informações adicionais:  

A qualquer momento, essas diretrizes podem ser revisadas pela Sala de Situação.  

Dúvidas e esclarecimentos devem ser direcionados à salacovid@ioc.fiocruz.br.  

 

 


