Boletim 12 - Comitê de Crise do IFMG Campus Sabará
No dia 09 de junho os membros do Comitê de Crise se reuniram por webconferência
para discutir a situação atual de Sabará, da região metropolitana de Belo Horizonte
e também do Brasil. Abaixo serão abordados temas e ações que influenciam direta
e indiretamente toda a comunidade acadêmica do IFMG Campus Sabará.

OMS Divulga Novas Orientações para Uso e Fabricação de
Máscaras contra Covid-19
A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou na data 05/06/2020, novas
orientações para uso e fabricação de máscaras de pano para proteção contra
Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.
A entidade ampliou as circunstâncias em que as máscaras devem ser usadas e
detalhou os materiais que funcionam melhor para conter a disseminação da doença.

As novas recomendações são:
· O uso de máscaras por todas as pessoas em locais onde houver transmissão
ampla da doença e em situações em que o distanciamento social fica
impossibilitado, como por exemplo, no transporte público;
· Em áreas de transmissão comunitária, recomenda-se que as pessoas com 60
anos de idade ou mais e aquelas portadoras de doenças preexistentes utilizem
máscaras médicas em situações em que o distanciamento físico não é possível;
· Em áreas de ampla transmissão da Covid-19, a recomendação é para que todas
as pessoas que trabalham em áreas clínicas em serviços de saúde, utilizem
máscaras médicas, e não apenas os profissionais que cuidam de pacientes com
diagnóstico confirmado para a Covid-19.
As recomendações anteriores da entidade continuam valendo:
·

Pessoas doentes com sintomas da Covid-19 devem permanecer em casa e
consultar um médico;

· Pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19 devem ser isoladas e tratadas
em uma unidade de saúde, e seus contatos devem ser colocados em
quarentena;
· Se for absolutamente necessário que uma pessoa doente ou alguém que teve
contato com ela saia de casa, eles devem usar uma máscara médica;
· Pessoas que cuidam de uma pessoa infectada em casa devem usar uma máscara
médica enquanto estiverem no mesmo cômodo que a pessoa doente;
· Profissionais de saúde devem usar máscaras médicas e outros equipamentos de
proteção ao lidar com pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19.

As novas recomendações para a fabricação de máscaras de pano são:
· As máscaras devem ter, idealmente, no mínimo três camadas de tecido;
·

A camada exterior deve ser feita de um material resistente à água, como o
polipropileno, poliéster ou uma mistura deles;

·

A camada do meio deve agir como um filtro e pode ser feita de um material
sintético, como o polipropileno, ou de uma camada extra de algodão;

· A camada interior deve ser feita de um material que absorva a água, como o
algodão.
Ao divulgar as novas orientações, a entidade reforçou que apenas as máscaras não
são suficientes para evitar a disseminação do coronavírus. O uso delas deve ser
acompanhado de outras medidas de saúde pública, como manter o distanciamento
social e lavar as mãos com frequência.
Para orientações sobre a forma correta de usar máscaras e outras informações acesse o link:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/05/oms-divulga-novas-orientacoes-para-u
so-e-fabricacao-de-mascaras-de-pano-contra-a-covid-19.ghtml

Edital nº 10/2020 - Fluxo Contínuo de Projetos de Pesquisa
Foi publicado o Edital nº 10/2020 que dispõe sobre o Processo Seletivo 2020 para
Fluxo Contínuo de Projetos de Pesquisa sem financiamento do IFMG Campus
Sabará. As inscrições devem ser realizadas via SUAP (https://suap.ifmg.edu.br) no
período de 01 de junho a 30 de novembro de 2020. O período mínimo de vigência
do projeto deverá ser de no mínimo 04 meses e no máximo de 12 meses. Para mais
informações acesse: https://www.ifmg.edu.br/sabara/noticias/edital-10-2020

Doação de Cestas Básicas
O IFMG Campus Sabará, em parceria com a Audit Auditoria & Consultoria
Sociedade Simples, amigos da família Lanna Antezana, Equipe Hospitalar Vila da

Serra, Turma de Medicina UFMG 2000 e amigos @dra.anarosa, Patrícia Dutra,
Erika Ribeiro, entregou na data 09/06/2020, cestas básicas para os(as) estudantes
contemplados(as) no programa de Assistência Estudantil.
A ação, realizada em conformidade com as orientações de segurança em saúde e
isolamento social, visa diminuir os impactos sociais nas famílias durante esse
período de pandemia de Covid-19.

Ações Desenvolvidas no IFMG Sabará Durante o Período de Isolamento Social
Clique aqui para conhecer as ações que vem ocorrendo no IFMG campus Sabará.

AVALIE O BOLETIM DE CRISE. É RÁPIDO E AJUDARÁ A MELHORÁ-LO!

Recomendamos que, diariamente, a comunidade acadêmica do IFMG Campus
Sabará acesse e-mail e o site oficial (https://www.ifmg.edu.br/sabara). Além disso,
não

se

esqueça

de

inscrever

em

nossas

contas

no

(www.facebook.com/IfmgCampusSabara/) e Instagram (@ifmgsabara).
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