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Portarias e Recepção
Orientações Gerais
O uso de máscaras de proteção facial e outros equipamentos de proteção não substitui a higienização das 
mãos com água e sabão e álcool em gel.

Portarias e Recepções
Em ambientes com grande circulação de pessoas, como as portarias e as recepções do colégio, reforçare-
mos as orientações de distanciamento mínimo de 1,5m com marcações nos pisos, não aglomeração nos 
momentos de entrada e saída, higienização correta das mãos e uso de máscara de proteção facial por 
todos que adentrarem na escola.

É de suma importância controlar aglomerações em todos os horários, principalmente nos momentos de 
entrada e saída dos alunos. Por isso, limitaremos o acesso ao espaço das portarias exclusivamente para os 
colaboradores destes setores.

Áreas administrativas 
Haverá controle de acesso às recepções das áreas administrativas do Colégio.
Os colaboradores deste setor estarão paramentados com máscara de proteção facial e face shield ou ócu-
los de proteção ou outra barreira rígida como acrílico ou vidro, por exemplo, protegendo-os de gotículas 
durante o atendimento;

• O profissional desta área será capacitado a observar o fluxo de pessoas e orientar familiares, alunos e co-
laboradores para que mantenham o distanciamento indicado e respeitem as barreiras instaladas;

• Disponibilizaremos dispenser de solução alcoólica 70% próximo ao balcão de atendimento da
recepção e acesso às portarias;

• Manteremos o ambiente ventilado, mantendo abertas janelas e portas se necessário.

Entrada e Saída de Colaboradores, Terceiros e Visitantes
• Haverá alternância de horários de entrada e saída dos colaboradores e reforçaremos a
importância do distanciamento a todo momento;

• Demarcaremos o chão com o afastamento mínimo indicado (1,5 metros) e que deverá ser respeitado por 
todos (frente, trás e laterais caso duas ou mais filas) para acesso ao Colégio;
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• Monitoraremos a temperatura de todas as pessoas que acessarem o Colégio e, em caso de temperatura 
acima de 37,5°C, seguiremos o fluxo estabelecido em protocolo próprio;

• Haverá um banner descrevendo os principais sintomas da doença, para apoiar no questionamento dos 
mesmos (em caso de “sim” para um dos sintomas, seguiremos o fluxo estabelecido em protocolo próprio);

• A entrega de mercadorias ocorrerá em horários diferentes da entrada e saída de alunos;

Documentos para Liberação de Acesso ao colégio
•  Visitantes e terceiros serão orientados para que enviem os documentos para liberação de entrada no 
colégio (RG, CNH) previamente por e-mail, de forma a evitar contato com estes papéis;

• Caso não seja possível, serão instruídos a apresentar os documentos por meio de “pasta L” (pasta plástica 
transparente com o objetivo de minimizar o contato);

• A pasta será higienizada com solução alcóolica 70% antes e depois do manuseio;

• Todas as pessoas serão orientadas quanto às normas, boas práticas e cuidados adotados pelo colégio, 
como higienização das mãos e uso de máscaras de proteção facial antes de entrar no Colégio e em todo o 
momento de sua permanência na instituição.

Fluxo de Entrada
Portaria e Recepções

Roteiro de Conduta
 • Higienizar as mãos corretamente com álcool em gel 70% ao manusear o termômetro;
• Informar a pessoa que fará a aferição da sua temperatura;
• Realizar a aferição com termômetro infravermelho;
• Informar a temperatura mensurada;
• Utilizar modelo de questionário para a investigação dos sintomas.
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Quando Público Avaliado Avaliador EPIs

Antes de acessar
o Colégio

Todos os alunos, co-
laboradores, visitantes 

e terceiros

Pessoa designada 
pela escola para esta 

função

Máscara de proteção 
facial e face shield ou 

óculos de proteção

Aferir a Temperatura da 
Pessoa

Temperatura igual ou 
superior a 37,5ºC?

NÃO

NÃO

SIM

SIM

Relata ter algum dos 
sintomas?

Coriza
Tosse

Catarro
Falta de ar

Dor de garganta
Náusea
Febre

Vômitos
Dor de cabeça

Dores no corpo
Perda do paladar
Perda do olfato

Calafrios

1. Não permitir a entrada do 
terceiro ou visitante ao

Colégio;

2. Orientar o indivíduo a 
buscar assistência médica;

3. Se colaborador/aluno: 
seguir Fluxo de Atendimen-

to suspeita COVID-19 na 
entrada do colégio.

1. Liberar o ingresso do colaborador, 
terceiro ou visitante ao colégio.

2. Orientar sobre as boas práticas de 
uso da máscara e higienização das 
mãos com álcool gel 70% sempre 
que necessário nos dispensers ao 

longo da Instituição.
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