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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 31 de julho:

1. O Comitê UFPel Covid-19 e o Comitê Interno do Hospital Escola  emitiram nota 
técnica recomendando a ampliação urgente das medidas de distanciamento social em 
Pelotas e região a fim de atingir um índice de isolamento social de 70%, por 3 semanas, 
a partir de 3 de agosto. Leia a nota aqui.

2.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  não  recomenda  o  retorno,  mesmo  que  parcial  e 
controlado, das atividades do Laboratório de Doenças Parasitárias (LADOPAR), da 
Faculdade de Veterinária da UFPel neste momento. Considerando a nota técnica deste 
Comitê, sugerindo a ampliação urgente das medidas de distanciamento social em Pelotas 
e região, o possível retorno desse serviço de diagnóstico poderá ser avaliado novamente 
em até três semanas. 

3.  O  Comitê  UFPel  Covid-19  recomendou  à  Administração  da  Universidade que 
comunique  a  todos  os  setores  e  unidades cujos  laboratórios  ou  outras  atividades 
presenciais estão  autorizadas  por  este  comitê que,  na  medida  do  possível, 
interrompam ou reduzam ao mínimo necessário estas atividades pelas próximas três 
semanas a fim de colaborar com a ampliação do distanciamento social.

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/

https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br
mailto:comite.covid-19@ufpel.edu.br
https://wp.ufpel.edu.br/covid19/files/2020/07/Nota-te%CC%81cnica-COMITE-UFPEL-COVID-31072020.pdf

	Comitê UFPel Covid-19 – BOLETIM DIÁRIO – Nº 76 – 31/07/2020
	__________________________________________________________________
	Informações da reunião do Comitê Interno para Acompanhamento da Evolução da Pandemia pelo Coronavírus, realizada através de Webconf da UFPel em 31 de julho:

