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Informações  da  reunião  do  Comitê  Interno  para  Acompanhamento  da 
Evolução da Pandemia pelo Coronavírus,  realizada através de Webconf da 
UFPel em 29 de abril:

1. Representantes do Comitê UFPel Covid-19 e o reitor Pedro Hallal vão se reunir com 
docentes e técnicos do Curso de Enfermagem amanhã à tarde. O objetivo da reunião é 
dialogar sobre a colaboração do curso nas UBS da UFPel para o enfrentamento da 
pandemia por coronavírus. 

2. O Comitê UFPel Covid-19 avaliou a animação produzida pelo Centro de Artes para a 
campanha da Central de Doações e aprovou a sua divulgação.

3. A Prefeitura de Pelotas acolheu a sugestão do Comitê UFPel Covid-19 e determinou 
que  as Vigilâncias  Sanitária e  Epidemiológica realizem  ações  de  fiscalização  nos 
frigoríficos do município a fim de prevenir surtos de Covid-19 nesses locais.

4.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 também analisou os  resultados  da  segunda rodada da 
pesquisa  Epicovid-19, coordenada pela UFPel, e  reiterou a necessidade de continuar 
com as ações de distanciamento social, uma vez que Pelotas ainda está no início da 
curva de contágio. 

5.  O Comitê  UFPel  Covid-19 informa que  as  ações  de enfrentamento à  pandemia 
desenvolvidas  no  âmbito  da  UFPel  devem  ser  comunicadas  ao  Comitê  pelo  e-mail 
comite.covid-19@ufpel.edu.br. Essa comunicação é importante para alinhar estratégias 
e  discursos  e  conjugar  esforços para  melhor  aproveitamento  dos  recursos  e  maior 
engajamento de pessoas. Isso é muito importante também para a orientação coerente e 
adequada à  população sobre como viver  esse momento de pandemia.  Todas  as  ações 
estão  sendo  sistematizadas  e  divulgadas  em  página  própria  no 
bloghttps://wp.ufpel.edu.br/covid19/acoes_da_ufpel/. 

5. Como estratégia para evitar a disseminação do coronavírus, o Ministério da Saúde tem 
recomendado o uso de máscaras, inclusive as de pano, ainda que não haja um consenso 
sobre a sua eficácia. Mas se for usar máscara, fique atento para as dicas do Comitê:

 Quando usar uma máscara
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◦ Se você é saudável, você precisará usar uma máscara cirúrgica se estiver 
cuidando de alguém com suspeita de infecção por Covid-19.

◦ Também use uma máscara cirúrgica se você tossir ou espirrar.
◦ Quaisquer  máscaras  só  são  eficazes  se  combinadas  com  a  lavagem 

frequente das mãos com água e sabão e, na impossibilidade, com uso de 
álcool gel 70%.

◦ Se  você  precisar  usar  uma  máscara,  aprenda  a  usá-la  e  removê-la 
adequadamente.

 Como colocar, usar, tirar e descartar uma máscara

◦ Antes de colocar uma máscara, lave as mãos com água e sabão ou com um 
desinfetante à base de álcool 70%.

◦ Cubra a boca e o nariz com a máscara e verifique se não há espaços entre o 
rosto e a máscara.

◦ Evite tocar na máscara enquanto a estiver usando. Se o fizer, lave as mãos 
com água e sabão ou com um desinfetante à base de álcool 70%.

◦ Troque sua máscara assim que estiver molhada e não reutilize máscaras de 
uso único.

◦ Remova a máscara por trás (não toque na frente da máscara); descarte-a 
imediatamente em um recipiente fechado; e lave as mãos água e sabão ou 
use um desinfetante à base de álcool 70%.

◦ Se estiver usando uma máscara de pano caseira, assim que retirá-la, deixe-a 
de molho em água e sabão, depois lave-a e passe-a a ferro quente antes de 
usar novamente. 

 Fique em casa! Fique bem! 

6. As medidas recomendadas pelo Comitê e aprovadas pela UFPel são tomadas diante da 
pandemia de Coronavírus e válidas até que a normalidade se restabeleça. Tais medidas 
também estão em consonância  com outras  tomadas  no âmbito  da municipalidade,  do 
estado e do Governo Federal no combate ao COVID-19. Para dúvidas e esclarecimentos, 
envie e-mail para comite.covid-19@ufpel.edu.br  .  
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