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        Adaptado de Governo do Estado da Bahia. Secretaria de Educação. Orientações para Fase Híbrida. Julho/2021. 

Caso confirmado de 

estudantes ou familiar 

de algum estudante. 

As aulas presenciais da 

turma a que pertence o 

aluno deverão ser 

suspensas por 10 dias a 

partir do início dos 

sintomas. 

As aulas presenciais 

devem permanecer 

suspensas por 10 dias 

(somando a esse prazo 

o período de suspensão 

anterior ao resultado do 

exame). 

Docente, Servidor 

Técnico ou outros 

trabalhadores 

sintomáticos ou com 

resultados de exame 

positivo. 

Devem ser afastados do 

serviço por um período 

de 10 dias a partir do 

início de sintomas ou a 

partir do resultado do 

teste. 

As turmas que tiveram 
contato com o 

professor e/ou outros 

profissionais que 

tiveram contato devem 

ser afastados por 10 

dias. 

Dois ou mais casos de 

estudantes, docentes, 

servidores técnicos ou 

outro trabalhador com 

resultado de exame 

positivo. 

As aulas presenciais 

devem permanecer 

suspensas por 10 dias a 

partir do início de 

sintomas ou a partir da 

coleta para o exame. 

Comunicar à Vigilância 

Epidemiológica 

Municipal. 
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CONDUTAS EM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE SÍNDROME GRIPAL (SR) E SÍNDROME RESPIRATÓRIA 

AGUDA GRAVE (SRAG) POR COVID-19 

 
SITUAÇÃO 

 
PRIMEIRAS MEDIDAS 

 
APÓS O RESULTADO DO EXAME 

Caso suspeito de 
estudantes ou 
familiar de 
algum estudante 

As aulas presenciais da 
turma a que pertence o 
aluno deverão ser 
suspensas por 10 dias, 
a partir do início dos 
sintomas. 

Se o resultado do exame for 
negativo, as aulas presenciais 
devem retornar imediatamente. 

Caso confirmado 
de estudantes 
ou familiar de 
algum estudante 

As aulas presenciais da 
turma a que pertence o 
aluno deverão ser 
suspensas por 10 dias a 
partir do início dos 
sintomas. 

As aulas presenciais devem 
permanecer suspensas por 10 dias 
(somando a esse prazo o período 
de suspensão anterior ao resultado 
do exame, se for o caso) 

Docente, 
Servidor Técnico 
ou outros 
trabalhadores 
sintomáticos ou 
com resultados 
de exame 
positivo. 

Devem ser afastados 
do serviço por um 
período de 10 dias a 
partir do início de 
sintomas ou a partir do 
resultado do teste. 

As turmas que tiveram contato 
com o professor e/ou outros 
profissionais que tiveram contato 
devem ser afastados por 10 dias. 

Dois ou mais 
casos de 
estudantes, 
docentes, 
servidores 
técnicos ou 
outro 
trabalhador com 
resultado de 
exame positivo. 

As aulas presenciais 
devem permanecer 
suspensas por 10 dias a 
partir do início de 
sintomas ou a partir da 
coleta para o exame. 

 
 
Comunicar à Vigilância 
Epidemiológica Municipal; 

Adaptado de Governo do Estado da Bahia. Secretaria de Educação. Orientações para Fase Híbrida. Julho/2021. 

 

Feira de Santana, 10 de setembro de 2021 

Gabinete da Reitoria 


