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* Casos descartados: sinais e sintomas não relacionados à
Covid-19 (reação à vacinas, histórico de outras
patologias).

** A testagem positiva refere-se a um estudante e um
funcionário terceirizado confirmados com Covid-19.

Obs: Os dados destacados não refletem totalmente à
realidade, devido à subnotificação, por isso contamos com
a compreensão e colaboração de todos.
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A vacina contra a Covid-19 não impede de contrair o novo
coronavírus, o que ela previne é a evolução para formas
graves da doença ou morte. Por isso, as medidas de
biossegurança não devem ser reduzidas. É muito
importante que continuem sendo seguidas!

Está em aberto o agendamento de novas turmas para o
Treinamento de Biossegurança direcionado à discentes,
docentes e técnicos que desenvolvem práticas na CEIS. O
treinamento é focado nas principais medidas de prevenção
e controle da transmissão da Covid-19. Para maiores
informações entrem em contato com o Setor de
Enfermagem da CEIS nos seguintes endereços:
paolla.novais@ufes.br/sara.luiz@ufes.br.

Vacinação contra Covid-19: fique atento às fases e aos
grupos prioritários! Vacine-se assim que possível!
Lembre-se: mesmo você estando vacinado é necessário
seguir e continuar mantendo as normas de biossegurança
no âmbito da CEIS, como o uso de máscara, EPIs
indicados, distanciamento social, etiqueta respiratória,
higienização adequada das mãos e evitar aglomerações
(confraternizações).

Reforçamos a importância do descarte adequado dos
resíduos produzidos na CEIS durantes as atividades de
aulas práticas, projetos e estágios.

A limpeza e higienização da Clínica será realizada no
período matutino das 06 às 07:30h e no período vespertino
das 12 às 13h. Colabore com a limpeza!

Boletim Covid-19

Clínica Escola  Interprofissional
em Saúde 

EQUIPE ENFERMAGEM DA CEIS
boletimceiscovid19@gmail.com

https://clinicaescola.ufes.br
33357253


