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Considerando o aumento de casos de Covid-19 nesta instituição.

Considerando a reunião com a equipe de gestão realizada em 24 de maio de 2022.

O Diretor-Geral do IFSP Câmpus Registro, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA

a todos os servidores e alunos que a par r do dia 30 de maio de 2022, o uso de máscaras passa a ser

obrigatórioobrigatório dentro das salas de aulas, nos laboratórios, na biblioteca e na sala da Coordenadoria

Sociopedagógica do Câmpus Registro.

Informamos que estas medidas estão sendo avaliadas e poderão sofrer alterações, de

acordo com os dados da pandemia.

Reforçamos que con nuem higienizando as mãos e tomando as medidas necessárias

de combate ao COVID-19.

Observamos ainda que, conforme protocolo de biossegurança, os casos suspeitos ou

confirmados de COVID-19 devem seguir as orientações das autoridades sanitárias locais, bem como,

informar imediatamente: a) os pais ou responsáveis, no caso de alunos menores de idade; b) o

superior imediato, no caso de servidores, e; c) os responsáveis das empresas terceirizadas, quando

se tratar de colaboradores terceirizados”.

 

 

Câmpus Registro/SP, 25 de maio de 2022
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