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ORIENTAÇÕES PARA O USO DE VEÍCULO INSTITUCIONAL NO CÂMPUS SÃO 
VICENTE DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19 

 
FINALIDADE 

Normatizar o uso do veículo institucional, limpeza e desinfecção do veículo pertencente ao campus 
São Vicente durante a Pandemia da Covid-19. 

 

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

  
Servidores e usuários do transporte institucional 

       
        Seguir as recomendações do Plano de Contingência do IFMT Campus São Vicente para o 
enfrentamento do Novo Coronavírus causador da Covid-19, item 3.2 sobre “orientações para 
estudantes, servidores, colaboradores e visitantes do IFMT São Vicente”, contidos na Portaria 109 
de 14 de setembro de 2020, reforçando: 
 

 O uso de máscara de proteção em tempo integral no câmpus e no transporte; 
 Os servidores devem utilizar equipamentos de proteção individual de forma 

adequada (óculos ou faceshield, máscara de tecido ou cirúrgica/médica); 
 Realizar cuidados de higiene pessoal, lavagem e desinfecção das mãos e 

equipamentos de trabalho; 
 Realizar o distanciamento entre pessoas de no mínimo 1,5 metros evitando 

aglomerações; 
 Se possível, aferir a temperatura de usuários, colaboradores e servidores 

diariamente; 
 Os servidores deverão trabalhar por turno, escala e redução de carga horária, 

permanecendo remoto aos que pertencem à grupos de risco ou de algum familiar; 
 Não comparecer ao campus caso apresente sinais e sintomas da Covid-19, 

inclusive se esteve em contato com pessoas sintomáticas, por um período de 14 
dias. 

 
 
Procedimentos de segurança do setor de Transporte Institucional 
 
Deverá estar disponível no setor de transporte para os funcionários os seguintes os materiais: 

saco de lixo, papel-toalha ou pano de limpeza, borrifador com solução de água sanitária para limpeza 
de superfícies, álcool 70% gel ou líquido para higienização das mãos.  
 
           No uso do veículo, obrigatoriamente deverá levar: álcool gel 70%, sacos de lixo, borrifador 
com a solução de agua sanitária diluída, papel-toalha e máscaras para troca a cada 2-3h. 

 
 
Na preparação do veículo: 

 
1. É obrigatório o uso de máscara; 
2. Guardar em compartimento fechado equipamentos e materiais não essenciais durante o 

trajeto da viagem; 
3. Realizar higienização de todas as superfícies internas com álcool 70% ou solução de água 

sanitária diluída a 0,1% (descrita no Anexo A) com um pano multiuso ou papel toalha nos 
seguintes locais: dispositivos que acionam a abertura e fechamento dos vidros e das portas, 



apoio de braço, volante e painel do veículo. Lembre-se de higienizar as mãos após a 
desinfecção; 

4. A lotação dos veículos deverá ser reduzida à 50% com o intuito de evitar aglomeração no 
seu interior; 

5. Se possível, utilizar assentos intercalados, de forma que não tenha passageiro na frente e 
atrás e em ambos os lados; 

 
Durante o transporte 

 
6. É obrigatório o uso de máscara; 
7. Ao entrar no veículo, higienizar as mãos com álcool 70% gel ou líquido; 
8. Procurar conversar somente o essencial; 
9. Manter as janelas do veículo abertas para uma melhor circulação do ar.  
10. Quando necessário uso do ar-condicionado ou a ventilação, deve ser configurado para o 

modo extrair e não recircular o ar dentro do veículo; 
11. Evitar abrir compartimentos; 
12. Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo ou com um lenço descartável e 

desprezá-lo em seguida num saco plástico, lembrando de levá-lo para descarte após deixar 
o veículo oficial; 

13. Evitar tocar boca, nariz e olhos, ou a máscara com as mãos. 
14. Em caso de transporte de pessoa suspeita ou confirmada com Covid-19, deve-se utilizar 

máscara cirúrgica/médica. 
 
Ao chegar no local de destino: 
 

15. Todos os passageiros e o motorista devem proceder com a higiene das mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool 70%, sempre que chegar ao seu destino; 

16. Trocar a máscara sempre que estiver úmida ou a cada 3h. Em um ambiente reservado, retire-
a pelo elástico atrás das orelhas, descarte-a no lixo ou separe numa sacola se for de tecido. 
Higienizar as mãos e rosto para colocar a nova máscara. 

 
Ao retornar para casa: 

 
17. Retirar a máscara e sapatos, separar bolsa e sacolas para higienização. 
18. Logo ao entrar em casa: não toque em nada. Realize a lavagem das mãos até o punho com 

água e sabão líquido ou álcool 70% e também do rosto com água e sabão líquido. Retire a 
roupa que usou para sair e separe para lavagem, de preferência num cômodo da casa que 
não haja a permanência de pessoas. Se possível, tomar banho e lavar os cabelos. 

 
 

Anexo A - Preparo de solução de água sanitária para limpeza de superfícies. 

 

1. Pegue um copinho descartável para café, esse copinho tem a capacidade de 50 mL; 

2. Coloque 25 mL de água sanitária 2% pura no copinho. Ou seja, você deve colocar água 
sanitária até a metade do copinho, se passar um pouco não tem problema; 

3. Pegue uma garrafa de plástico com capacidade de 1 L, encha de água e adicione os 25 mL 
de água sanitária; 

4. Tampe e agite para misturar a água sanitária com a água; 

5. ATENÇÃO: 

● Não deixe o frasco exposto a luz, guarde em lugar fresco; 

● Identifique o frasco com o nome “Água Sanitária Diluída”; 

● A solução tem a validade de apenas um dia; 

6. Como aplicar em superfícies: 

● Borrife nas superfícies e deixe agir por 10 minutos. Retire o excesso com um pano 
umedecido de água ou papel toalha.  



 

*Esta solução pode ser substituída pelo uso de álcool 70% ou álcool em gel. 
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