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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 20 de maio:

1. O Comitê UFPel Covid-19 recebeu pedido de orientação sobre os cuidados a serem 
tomados no registro do ponto biométrico na Famed pelos servidores da Ebserh, tendo 
em vista  a  garantia  da segurança  em relação ao contágio por  coronavírus. O Comitê 
deliberou por encaminhar a demanda para manifestação do engenheiro de segurança 
do trabalho do Hospital Escola.

2.  O  Comitê  UFPel  Covid-19 informa  que  o  retorno  de  quaisquer atividades  ou 
serviços presenciais  na UFPel  está  condicionado a  avaliação da sua necessidade e 
essencialidade por este Comitê, tendo em vista garantir a segurança das pessoas para 
evitar a contaminação por coronavírus. 

3. No Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, o Comitê UFPel Covid-19 
parabeniza  estes  profissionais,  que  se  dedicam  a  cuidar  da  saúde  das  pessoas, 
especialmente aqueles e aquelas que estão no enfrentamento da pandemia, auxiliando os 
demais profissionais da área.

3.  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  blog 
https://wp.ufpel.edu.br/covid19/acoes_da_ufpel/. 

4. 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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Contato e informações: comite.covid-19@ufpel.edu.br

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
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