COVID-19

DE NOTIFICAÇÃO

Compartilhar

SERVIDOR(A)
É fundamental

que você informe
à Universidade,
caso tenha

covid-19 ou tenha

contato com alguém

contaminado com o vírus.

Veja a seguir como você pode
fazer para notificar a UnB:

COVID-19

DE NOTIFICAÇÃO

Compartilhar

SERVIDOR(A)

1. O que fazer caso
você apresente
sintomas de
covid-19, teste
positivo para a
doença ou saiba
de rumor de
contaminação?

Comunique à Universidade:
A notificação (autodeclaração) deve
ser feita preferencialmente à
Coordenação de Atenção e Vigilância
em Saúde (CoAVS/DGP), por meio do
aplicativo Guardiões da Saúde, que
se encontra disponível na Apple Store
e Google Play.
Alternativamente, você pode
notificar sua chefia imediata ou
dirigente da unidade acadêmica/
administrativa em que você exerce
suas funções:
Para isso, utilize a forma
convencional de contato com sua
chefia ou o(a) diretor(a) (e-mail,
telefone, etc.).

2. O que fazer
se você souber
de algum caso
de covid-19?
Comunique à UnB por meio do
formulário disponibilizado em
http://coavs.unb.br/notifica
ou pelo e-mail nvsaude@unb.br.
Se o caso é relativo à docente ou
técnico(a) da Universidade,
informe também a chefia
imediata ou o dirigente da
unidade acadêmica/
administrativa em que ele exerce
funções. Para isso, utilize a forma
convencional de contato com a
chefia ou o(a) diretor(a) (e-mail,
telefone, etc.).
Foto Canvas For Education - Fat Camera

Conheça todos os detalhes do processo de
notificação de casos e contatos de Covid-19

Clique aqui
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3. Sou chefe/dirigente
da minha unidade.
Como devo proceder?

Providencie o isolamento do
local;
Informe o caso imediatamente
à Coordenação de Atenção e
Vigilância em Saúde (CoAVS/DGP):
a notificação deverá ser realizada
por meio de formulário
disponibilizado em
http://coavs.unb.br/notifica
ou pelo e-mail nvsaude@unb.br.
Providencie o afastamento
administrativo do(a) servidor(a)
que teve contato com o caso
suspeito/ confirmado:

Nas situações que envolvem
servidores(as) técnicos(as),
deve ser registrada a
ocorrência de afastamento
administrativo no SIGRH Ponto Eletrônico.
O afastamento
administrativo de docente ou
servidor(a) técnico(a) deverá
ser informado às instâncias
superiores por meio de
processo SEI direcionado à
caixa do DGP/DSQVT/CSO.

Foto Canvas For Education - DangTranDumo

Conheça todos os detalhes do processo de
notificação de casos e contatos de Covid-19

Clique aqui
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4. Fui afastado por
suspeita de
contaminação ou
contato com caso
confirmado.
O que fazer após
o afastamento?

A Coordenação de Saúde
Ocupacional (CSO/DGP) irá
orientar quanto aos processos
para homologação de licença
médica, se confirmada a
contaminação, e as causas serão
investigadas.

sou

gov.br

Se houver o aparecimento de
sintomas, procure assistência
médica imediatamente e
apresente o atestado à
Coordenadoria de Perícia Oficial
em Saúde (CPOS/DGP) em, no
máximo, cinco dias da emissão.
O encaminhamento deve ser feito
pelo aplicativo sou.gov
, no
módulo Atestado Web, ou pelo
site do Sigepe Servidor.
Para casos confirmados, se
houver necessidade de
realização de perícia médica, o(a)
servidor(a) será informado pelo
aplicativo, bastando comparecer
no dia e no horário agendados.
Foto Canvas For Education - Minerva Studio

Conheça todos os detalhes do processo de
notificação de casos e contatos de Covid-19

Clique aqui
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5. Por que é importante
notificar? Quais são os
benefícios para o
bem-estar da
comunidade da UnB?
Ao notificar, você:

Passa a fazer parte da vigilância
ativa na UnB;
Ajuda a manter a comunidade
universitária mais segura;
Contribui para que os casos de
covid-19 na instituição sejam
monitorados com qualidade e
rastreados de forma ágil, o que
pode evitar surtos da doença e
frear a cadeia de transmissão.

Após reportar à Universidade,
pessoas que testaram positivo
ou com sintomas suspeitos e
contactantes receberão
orientações sobre os cuidados
adequados, além de apoio
emocional da equipe da
Diretoria de Atenção à Saúde da
Comunidade Universitária
(Dasu/DAC).

A UnB quem faz
é a gente.

Foto Freepik.com

Conheça todos os detalhes do processo de
notificação de casos e contatos de Covid-19

Clique aqui

Faça
sua parte!
Não esqueça de compartilhar estes
fluxos de notificação com a comunidade
universitária pelos seguintes canais:

Clique aqui
Clique aqui
Clique aqui
Clique aqui
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