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1.

INTRODUCAO

O objeto avaliado por esse Plano de A^ao tiata-se do conjunto de atividades que serao
realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Saude - SMS e pela equipe da Secretaria
Municipal de Educagao, inerente a gestao e execu^ao do Protocolo Sanitario nas redes de
ensino do municipio.

As orientasoes aqui apresentadas deverao ser adotadas. inicialmente, pclas Secretarias
responsaveis pela gestao e pelas instituigoes de ensino, contemplando as adcqua^ocs e rotinas
nos ambientes educacionais no municipio, devendo considerar e adotar os procedimentos
expostos. Outrossim, destaca-se que para a devida ado^ao dos Protocolos Sanitarios, o
Protocolo e Planejamento Pedagogico, criado pela Secretaria Municipal de Educa^ao, tambem
deverd ser observado.

Portanto, verifica-se que o principal foco desse piano de a^ao e de registrar e expor, atraves de
dados e informacdes colhidas durante as reunioes e a^oes realizadas neste ano, com as equipes
responsaveis, as possiveis a^oes e instrumentos que poderao ser utilizados para a realizacao
das atividades de treinamento, controle, fiscaliza^ao e monitoramento das redes de ensino,
quanto a execu^ao e adaptagao do Protocolo Sanitario cm suas instituigdes, servindo de
parametro para possiveis ajustes e melhorias de acordo com o planejamento estrategico
constmido e supervisionado pelas Secretdrias das pastas.

2.

OBJETIVOS DO PLANO

Atraves desse piano, sera possivel perceber e predeterminar quais as atribuicdes e finalidades
cabiveis para cada secretaria responsive!, deixando claro quais as etapas que devem ser
seguidas para o devido treinamento/capacitacao dos gestures participantes do Projeto de
Retomada Pedagdgica, assim como as etapas de controle, tiscalizagao e monitoramento
inerente as acdes previstas no Protocolo Sanitario ja divulgado exn Diario Oficial.
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3.

PLANO DE ACAO
3.1.

CONDICOES PARA A APLICACAO DO PROTOCOLO SANITARIO

•

Ter defmido, atraves de Decreto ou deeisao dos gestores municipals responsaveis,
a retomada das aulas de forma hlbrida e/ou presencial;

•

Possuir Indicadores de Saude que estejam permissiveis ao retomo das aulas;

•

Ter o conhecimento quanto ao Projeto de Retomada das Aulas e seu Protocolo
Pedagogico, prc-aprovado pela Secretaria Municipal de Educagao;

•

Ter equipe necessaria para as devidas corrc^oes, adapta^oes c gestao dos itens
propostos pelo Protocolo Sanitario (higieniza^ao, desinfec^ao, comunicagao,
treinamento e monitoramento das condigoes de saude nas redes de ensino);

•

Possuir ou requerer previamente a Secretaria Municipal de Educagao os material’s
necessarios para as agoes do Protocolo Sanitario nas redes de ensino.

3.2.

EQUIPE NECESSARIA E FUNQOES
Como informado acima, as equipes necessarias a aplicagao do Protocolo Sanitario
nas redes de ensino, estara centralizada na equipe de Vigilancia Sanitaria,
representando a Secretaria Municipal de Satide e a equipe Pedagogica, representando
a Secretaria Municipal de Educagao. Alem disso, toma-se importante destacar da
agao necessaria da Assessoria de Comunicagao - ASCOM e/ou Programa Saude nas
Escolas - PSE que poderao colaborar na ampla divulgagao dos treinamentos e a
execugao dos Protocolos a medida que forem demandados pelas Secretarias
corresponsaveis.

3.2.1. Cabe a equipe tecnica da Secretaria Municipal de Educagao
•

Organizar e planejar as datas para os treinamentos previstos para o
Protocolo Sanitario;

•

Organizar e separar os gestores das redes de ensino que estarao
disponiveis para participar dos treinamentos disponibilizados pela
Vigilancia Sanitaria;
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•

Organizar salas de reunioes virtuais, sendo anfitriao principal e
responsive! pela triagem e recep^ao dos participantes previstos para os
treinamentos;

•

Dispor de salas presenciais e/ou escolas para a averigua^ao previa da
Vigilancia Sanitaria, quanto ao seu uso para adapta^ao do que se e
previsto no Protocolo Sanitario, servindo cotno modelo para as dcmais;

•

Dispor de computadores com rede para a equipe da Vigilancia Sanitaria
durante as datas previstas para os treinamentos;

•

Dispor de materiais necessaries para o treinamento as redes de ensino
participantes;

•

Dispor e distribuir os materiais de limpeza e higiene, divulgados no
Protocolo Sanitario, para as instituiedes que farao parte da retomada das
aulas;

•

Estabelecer cronograma, em conjunto com a Vigilancia Sanitaria, para
treinamento e possiveis revisoes da capacita^ao aos gestores;

•

Estabelecer cronograma de a^ao nas redes de ensino, informando quais
poderao ser fiscalizadas e monitoradas pela Vigilancia Sanitaria e suas
respectivas datas, em virtude das suas necessidades organizacionais e
estniturais para a retomada gradual de suas atividades;

•

Solicitor cartazes, cartilhas e/ou cards inerentes as orienta^oes previstas
em protocolo e procedimentos de combate e preven^ao a COVTD-19, a
ASCOM ou a responsavel pelo Programa Saude nas Escolas - PSE

•

Estabelecer comunicaQao e divulga^ao dos materiais previstos e/ou
realizados pela Vigilaneia/ASCOM, inerentes ao Protocolo e a^oes de
combate e prevengao ao COVID-19, com os gestores das redes de
ensino;

•

Informar previamente a Vigilancia qualquer akeragao e/ou necessidade
prevista nas redes de ensino, quanto a execugao do Protocolo Sanitario,
onde a agao podera ser necessaria;

•

Organizar e deixar a disposigao uma equipe de multiplicadores para a
ampla divulgagao das agoes necessarias e previstas pelo Protocolo
Sanitario:
6
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3.2.2. Cabe a equipe tccnica da Secretaria Municipal de Saude
•

Organizar e planejar as datas para os treinamentos previstos para o Protocolo
Sanitario;

•

Estabelecer cronograma, em conjunto com a Secretaria de Educate, para
treinamento c possiveis revisoes da capacita^ao aos gestores;

•

Elaborar treinamento/capacita<;ao de gestores educacionais via reunioes por
chamada de video;

•

Dispor dc servidor(a) para orientapao c monitoramento continuados do
Protocolo nas redes de ensino;

•

Realizar, quando solicitado pela Secretaria de Educapao, treinamentos
presenciais para gestores que nao possam participar ou nao possuam recursos
para a participagao de treinamentos via plataformas digitais;

•

Estabelecer cronograma, em conjunto com a Secretaria de Educapao, das
escolas que deverao ser inspecionadas presencialmente e orientadas antes,
durante e/ou apos as capacita9oes;

3.2.3. Cabc a Asscssoria dc Comunica^ao / Programa Saiidc nas Escolas - PSE
•

Organizar, elaborar e divulgar materiais inerentes aos treinamentos do
Protocolo Sanitario e suas devidas instrupoes, quando solicitados pcla
Secretaria dc Educagao e Secretaria dc Saude;

•

Divulgar nas redes sociais e paginas oficiais da Prefeitura Municipal de Simoes
Filho as a^des e orienta^des previstas em Protocolo Sanitario e cartazes
previamente solicitados pelas Secretarias;

•

Elaborar cartazes/cartilhas inerentes as orienta^des e alertas quanto a
higieniza^ao, distanciamento social, monitoramento das condiqdes de saude,
dentre outras medidas preventivas, para disposi^ao e divulga^ao nas redes de
ensino.
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3.3.

PROTOCOLO GERAL
Como ja sinalizado no Protocolo Sanitario, as aulas hibridas/presenciais so poderao

retomar se forem seguidos os protocolos de seguran9a por parte de toda a
comunidade escolar, professores, coordenadores, funcionanos, alunos e familiares.
De lima forma geral, os protocolos nas escolas deverao scguir os scgnintes topicos:

•

Distanciamento social: reduzir a aproximapao e o contato cntre as pessoas,
mantcndo uma distancia de no minimo 1,5 metros;

•

Higiene pessoal: promover a cultura de atenpao aos procedimentos de limpeza
pessoal;

•

Sanitizapao de ambientes: realizar a ventilapao e a limpeza dos ambientes;

•

Comunicapao: garantir que funcionarios, estudantes e familiares conhepam os
riscos e os procedimentos que deverao ser adotados;

•

Monitoramento: assegurar que as apoes sejam efetivas ao longo do tempo e que
haja a rastreabilidade de casos.

Para a correta adaptapao de tais procedimentos, as escolas deverao possuir em maos os
Protocolos Sanitarios ja divulgados em Diario Oficial e conhecer os Setores/Subsetores,
Diretrizes e Obngatoriedadc para cada urn deles em suas instituipocs. A Vigilancia Sanitaria
dara um suporte quanto as orientapdes e entendimento dos protocolos as escolas participantes
do treinamcnto.

3.4.

INSTRUMENTOS PARA AS A^OES DE GESTAO DO PROTOCOLO
SANITARIO

3.4.1. Documentos existentes
• Plano e Protocolo pedagogico;
•

Protocolo Sanitario;

•

“Projeto de Capacitapao de Gestores Escolares no Cenario da Pandemia do
Covid-19 no municipio de Simoes Filho”
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3.4.2. Material Necessario
•

Cartazes/caitilhas inerentes as instru^oes para higieniza^ao e limpeza pessoal;

•

Cartazes/cartilhas inerentes as instru^oes para higieniza^ao de ambientes;

•

Cartazes/cartilhas inerentes as instru^oes do cuidado pessoal e uso de EPIs;

•

Cartazes/cartilhas inerentes as instru^oes para lavagem das maos;

•

Cards especificos para divulga^ao nas redes sociais, sobre os treinamentos e
orientagoes nas escolas;

•

Alcool e Sabao disponfveis para todas as redes de ensino que farao parte da
retomada das aulas;

•

Fitas/adesivos de sinaliza<;ao para distanciamento social.

3.4.3. Meio de Comunicacao para a capacita^ao
A capacita^ao prevista aos gestores responsaveis pelas redes de ensino no
municipio se dara atraves dos services de comunicacao online por video chamada,
podendo ser o Google Meet ou aplicativo Zoom. O link sera compartilhado 07
(sete) dias antes do dia da capacitacao e no dia previsto para capacitacao, por e-mail
ou mensagem aos gestores, ficando a criterio e sob a responsabilidade dos
representantes da Secrctaria de Educacao tal eseolha de servico digital e
divulgacao. A vigilancia devera ser comunicada previamente.
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CRONOGRAMA
imagem 1. Cronograma de Agao retirado de planilha excel.

Prel'citnra Municipal de Sinwcs Filho
Secreturiu M dc Saude
Mgilancia Sanitaria

L

CRONOGRAMA DE ACAO DO PROTOCOLO SAMTArIO

Objetivo/Meta

Dcsenvolvcr, expor, executar e raonitorar o Protocoio Sanilano nas redes de ensino

Responsdvris
C^endariu

Vigilancki Sanitaria - VISA (Cinlti Ramos i Corina Matos/Fabiana Taquari''Rebeca Vatjao - SifKrinkrvJcntc)
MAIO
JUNHO
it. a 22
Gi a 03
25 a 30
04 a OS
09a IS
23 a 31
01 a 09
10al5
16323
23 a 30

i

PesenvoK'imento do Protocok) Sanitarki
imi fee e revisoes do Protocoio Sanitario junto as
yprcsentantes da Sec. De Lducapo
Bentifica^So das mellxirias a sereni realizadas
Publka^ao do Protocoio Sanitario (2° Revisao)
^prcsenta^au do IVolocoki Saneario a Camara

Ota 03 04 a 10
X

X

ABRIL
II a 17 IS a 24
X

X

X

X

X
X

JULHO
06a 12 13a l«l

20 a 31

X
X
X

Prcparapao para as palestras nas redes de ensino

X

X

I) Estuckw do Protocoio Sanitario
’) Ptepara^aode cartilhas e/ou docUmentos par.i sereni
inpressos peia Secretaria dc F-duca^aoTSE/ASCOM
$) Visita nas cscolas que possuam bomacessoa internet
ara execagao das palestras via app meet
I) Separate do quantilativo das gestofas e datas pisra as
plestras
t) DKul^aiJ das cartilhas, cartazes e/ou docutMnlos para
reompanhamento das palestras
Pak-stras/Rennioes viableelZoum

X

X

fontrob, Fscaimijao e Mouitoramcnto nas re css de ensno

OiaOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BBS.: A PARTIR 1)0 MftS DE JULHO AS ACPRS SERAQ DE COMROLE, RSCAMZACAO E MONITORAMENTO NAS REDES DF. ENSINO QUE JA ESTEJAM RETOM ANDO AS SUAS ATIV1DADES HjBRIDAS/PRESENCIAlS.
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3.5.1. Cronograma de a^oes detalhadas
Quadro 1: Datas prcvistas das agocs para orientagao dos gcstores das redes dc ensino c monitoramentos.
JUNHO/JULHO
Aqdes
Horarios *
Item
Datas
Vistoria e ajuste em escola escolhida para ser modelo para as
30/06 e
14h as 17h demais, quanto as orientaqoes e instrii9oes contidas no Protocolo
01
01/07
_____ ________________ Sanitario_______ _______________
Ultimos ajustes: rede de internet + organiza^ao confonne
07/07 e
14h as 17h
02
Protocolo Sanitario no ambiente escolar/institucional modelo
13/07
Fiscalizagao e Monitoramento nas escolas que deram inicio a
A combinar
14h as 17h
03
programaqao pedagogica *
datas
Treinamento sobre o Protocolo Sanitario para os
A combinar
I4h as ITlr
04
responsaveis pelas redes dc ensino no niunidpio
Fonte: Vigilancia Sanitaria. 2021.
* Tal aqao sera exercida durante os proximos meses, conforme necessidade e demanda
solicitada pela Secretaria de Saude e Secretaria de Educaqao nas redes de ensino;
* Nas aqoes de monitoramento e fiscalizaqao podera ser solicitado o apoio da Secretaria
Municipal de Ordem Publica, Secretaria Municipal de Services Publicos, Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Assistencia Social, PSE e/ou Assessoria de Comunicaqao;
3.5.2. Programa^ao prevista/sugerida para o dia de capacita^ao
Data

A combinar

Quadro 2: Programagao prevista para o dia de Capacitagao.
Horarios
Teina
14h as
Apresenta^ao dos represen tan tes da Secretaria M. de Educa^ao
14h30
(anfitriao/mediador) e representantes da Secretaria M. de Saude
14H30 as
Protocolo Sanitario nas redes municipais de ensino
15H30
(Palestrante: Enfermeira da Vigilancia Sanitaria, Corina Matos)
Saude dos trabaihadores nas redes de ensino
15h30 as
(Palestrante: Enfermeira Leila Fraga, referencia do programa de
16h30
saude do trabalhador da Vigilancia Sanitaria)
16h30 as
Encenamento (anfitriao)
17h
Fonte: Vigilancia Sanitaria, 2021.
12 de julho de 2021 - Simoes Filho, Bahia.
Secretaria Municipal de Saude - SMS
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