
Comitê  de  Acompanhamento  do  Coronavírus  na  UFRRJ  reitera  as
recomendações de prevenção à COVID-19, em face ao contexto de aumento de
positividade de novos casos da doença.

No  dia  15  de  junho  de  2022,  os  membros  do  Comitê  de  Acompanhamento  do
Coronavírus  na  UFRRJ  reuniram-se  para  avaliar  a  evolução  dos  indicadores
epidemiológicos da pandemia da COVID-19, no país, no estado do Rio de Janeiro e
nos municípios nos quais a Instituição possui câmpus, ocasião em que recomendaram
a manutenção da bandeira verde, que indica situação de atenção moderada.

Nesta reunião, foram apresentados os dados da Secretaria Estadual de Saúde, nos
quais observa-se que entre as semanas epidemiológicas de número  21 (de 22/05 a
28/05/2022) e de número 22 (de 29/05 a 04/06/2022), observou-se o incremento do
número de novos casos no Rio de Janeiro e redução no número de novos registros de
óbitos por covid-19.Também foram apresentados os dados da Fiocruz, indicando que
nas últimas semanas, houve aumento da positividade dos testes para COVID-19 e,
portanto, do aumento do número de casos confirmados da doença. 

Considerando o cenário epidemiológico de tendência do aumento de positividade de
novos casos de COVID-19 no período recente, os membros do Comitê reiteram as
recomendações  de  prevenção  informadas  nos  comunicados  anteriores,  conferindo
ênfase às seguintes: 

1) Prioridade à aplicação das doses de vacinação de reforço contra a COVID-19,
já disponível nos postos de saúde nos municípios do estado do Rio de Janeiro; 

2) Obrigatoriedade do uso adequado de máscaras de proteção facial durante todo
o tempo de permanência nas instalações da UFRRJ (todos os ambientes) e,
também, em contextos de aglomeração humana; 

3) Em casos de febre, e sintomas respiratórios (tosse, coriza ou dificuldades para
respirar) e dor de garganta recomenda-se às pessoas que não compareçam à
UFRRJ  para  qualquer  atividade  presencial,  independentemente  do  tipo  de
vínculo que se tenha com a universidade (aluno, servidor ou terceirizado), bem
como sigam as recomendações contidas nos itens 3.1 e 5 da Atualização das
diretrizes para o plano de retomada de atividades administrativas e acadêmicas
presenciais da UFRRJ, aprovado pelo CONSU por meio da DELIBERAÇÃO Nº
230/2022 – SAOC, de 27/05/2022.

4) O Comitê alerta sobre a importância da realização de quarentena para aqueles
que tiveram contato próximo desprotegido com casos confirmados de Covid-19.
O período indicado para a quarentena é de 7 dias após a data de exposição ao
caso confirmado, com a necessidade de testagem no 5  dia após a exposição.⁰
Caso o resultado for positivo, o período de quarentena deve ser entendido até
completar 10 dias.

Salientamos que a inobservância das medidas preventivas e protetivas recomendadas
pelo  Comitê,  expõem  desnecessariamente  a  comunidade  universitária  a  riscos  de
transmissão do vírus da COVID-19. 

Na  expectativa  de  podermos  contar  mais  uma vez  com a colaboração  de  toda  a
comunidade universitária, desde já agradecemos. 
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