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ANEXO 3 – PROTOCOLO COVID-19  

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

ESCRITA PSU 2021 FRENTE A PANDEMIA COVID-19 

 

Este protocolo destina-se às regras específicas para realização da prova objetiva do PSU 

2021, visando orientar candidatos e colaboradores para práticas de proteção adequadas 

para evitar a contaminação e disseminação da Covid-19. As medidas foram adaptadas do 

protocolo do programa Minas Consciente da Secretaria Estadual de Saúde de Minas 

Gerais (www.mg.gov.br/minasconsciente). 

É de responsabilidade da coordenação do PSU a observância à todas as regras presentes 

neste Protocolo; 

 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO E CIRCULAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DOS LOCAIS DE 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 Deverá haver controle do fluxo de entrada, de 1 (uma) pessoa a cada 2,5 m² de área 

livre na portaria do local de entrada, assim como nos corredores do estabelecimento.  

Após atingir a capacidade máxima dos corredores, só poderão entrar o mesmo 

quantitativo de candidatos que entrarem nas salas; 

 Além do quantitativo estabelecido acima, o número de candidatos e colaboradores 

dentro das salas onde serão aplicadas as provas não poderá ultrapassar a proporção 

de 2,5 m² por pessoa por área livre);  

 Se for observado candidatos ou colaboradores com sinais ou sintomas de gripe 

/resfriado este será retirado da fila ou da sala e será orientado a realizar avaliação 

médica, com equipe que estará disponível no local;  

 Deverá haver totens ou funcionários disponibilizando álcool em gel a 70% para 

higienização das mãos, obrigatória para entrada nos prédios, corredores e salas onde 

serão aplicadas as provas; 

 Deverá haver campanha de comunicação interna, com cartazes e afins, com as 

orientações da importância da utilização de máscaras, da higienização das mãos com 

álcool gel, lavagem com água e sabão e distanciamento de 1,5 metros entre as 

pessoas.; 

 Na entrada dos prédios será fornecida máscara pela AREMG, que será de uso 

obrigatório para todos os candidatos e colaboradores. Os que não estiverem portando 

a máscara fornecida pela AREMG não poderão, em hipótese nenhuma, ingressar ao 

recinto; 
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 Indicar a distância de três degraus entre os usuários nas escadas, em caso de 

permanência de candidatos ou colaboradores nas mesmas, quando estiverem 

aguardando entrada; 

 No caso de utilização dos elevadores limitar a uma pessoa e a um colaborador no caso 

de necessidade de ajuda pelo candidato portador de condições especiais; 

 Realizar a higienização de todos os objetos que tenham contato com os candidatos e 

colaboradores, tais como maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, 

computadores, botões de elevadores, telefones e todas as superfícies metálicas 

constantemente com álcool a 70% ou outros produtos recomendados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;  

 Evitar utilizar ar condicionado. Não sendo possível verificar se os filtros de ar 

condicionado estão sendo trocados seguindo os padrões da vigilância sanitária; 

 Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser 

lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 

dispensador de água para copos. Deverão ser fornecidos copos descartáveis aos 

candidatos e colaboradores.  

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECÍFICAS PARA COLABORADORES 

 Não realizar reuniões presenciais, priorizando reuniões à distância (videoconferência), 

para as orientações relacionadas a aplicação das provas.  

 

CUIDADOS GERAIS RELACIONADOS AO AMBIENTE 

INTERNO 
 

 Realizar limpeza e desinfecção de todas as salas; 

 Nas áreas de circulação interna sempre demarcar com sinalização a distância de 1,5 

metros que deve ser mantida entre um candidato e outro, incluindo quando forem utilizar 

os sanitários; 

 Demarcar, com sinalização, a circulação interna, com fluxo determinado para a entrada 

e saída.  

 As carteiras a serem utilizadas pelos candidatos deverão ter o distanciamento de pelo 

menos 1,5 metros entre si 

 Permitir apenas a entrada de candidatos que estiverem utilizando máscaras fornecidas 

pela AREMG;  

 Disponibilizar na entrada dos corredores e no meio deles dispensador com álcool gel a 

70%, bem como na entrada dos sanitários;  

 Realizar a higienização das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, 

computadores, botões de elevadores, telefones e todas as superfícies metálicas 

constantemente com álcool a 70%;  

 Controlar o fluxo de acesso aos sanitários;  
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 Realizar limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com desinfetantes a base de 

cloro para piso e álcool a 70% para as demais superfícies; 

 Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá 

utilizar os equipamentos de proteção apropriados (máscara cirúrgica, luva de borracha, 

avental, calça comprida, sapato fechado);  

 Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de 

fricção com álcool a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não 

tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.);  

 Manter o ambiente com ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas e 

janelas abertas;   

 

ORIENTAÇÕES PARA COLABORADORES/ 

TRABALHADORES NOS AMBIENTE DE APLICAÇÃO DAS 

PROVAS 
 

 Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel a 70% com periodicidade mínima 

de a cada 2 horas, ou a qualquer momento dependendo da atividade realizada ou 

quando em contato com o candidato;  

 Utilizar os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela coordenação do 

PSU, da forma correta, sendo obrigatória a utilização de máscara em todas as 

atividades;  

 Utilizar luvas (fornecidas pela coordenação do PSU) no momento de entrega das provas 

e dos gabaritos;  

 Higienizar os equipamentos com álcool a 70% ou conforme orientação do fabricante;  

 Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas colaboradores ou candidatos, com 

apertos de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico;  

 Não compartilhar alimentos ou objetos/utensílios de uso pessoal; 

 Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe até há 10 dias antes da 

realização da prova comunicar imediatamente a Coordenação do PSU, afastar-se 

imediatamente das atividades presenciais pelo período mínimo de 10 dias, ou mais, no 

caso persistência dos sinais/sintomas, até a completa melhora. Nesta situação o 

colaborador será substituído.  

 Caso apresente febre e/ou sintomas respiratórios, tosse, congestão nasal, dificuldade 

para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, no dia da 

realização da prova, deve comunicar imediatamente a coordenação do prédio onde 

estiver trabalhando; 

 Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca com lenços descartáveis e evitar 

tocar os olhos, nariz e boca, se não for possível, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, 

evitando levar as mãos ao rosto; Trocar de máscara caso esta apresente sujidade ou 
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umidade, neste caso solicitar outra máscara na sala da coordenação do prédio em que 

estiver trabalhando;  

 Caso tenha tido contato próximo com caso provável ou confirmado para Covid-19 nos 

últimos 14 dias, comunicar a Coordenação do PSU 

 Manter distância mínima de pelo menos 1,5 metros, entre os outros colaboradores e os 

candidatos.  

 Manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros 

adereços, para assegurar a correta higienização das mãos;  

 Não utilizar bebedouros coletivos; 

 Os funcionários da limpeza devem higienizar as maçanetas das portas com água e 

sabão, no mínimo, três vezes durante o período de realização da prova, e nos intervalos 

friccionar com álcool 70%;  

 Pessoas do grupo de risco1 devem permanecer em casa não sendo recomendável sua 

participação presencial no dia da prova; caso optem por participar deverão assinar 

termo de responsabilidade a ser fornecido pela Coordenação do PSU.  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS CANDIDATOS 
 

 Se for do grupo de risco1 e preferir fazer a prova em condições especiais comunicar a 

Coordenação do PSU, seguindo as orientações o item 5.14 do edital;  

 Caso tenha tido diagnóstico confirmado de COVID-19 ou exame de biologia molecular 

(RT-PCR) positivo nos últimos 10 dias não poderá participar da prova do PSU. Neste 

caso será garantida a devolução do valor pago para realização das inscrições;  

 Caso no dia da prova venha a apresentar febre e/ou sintomas respiratórios, tosse, 

congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, 

dor de cabeça, deve comunicar a coordenação do prédio onde estiver trabalhando;   

 Caso tenha tido contato próximo com caso provável ou confirmado para Covid-19 nos 

últimos 14 dias, comunicar a Coordenação do PSU; neste caso a aplicação da prova 

será em sala com condições especiais. 

 Utilize a máscara fornecida pela AREMG durante todo período de permanência nos 

locais de realização da prova;  

                                                           
1 Grupos de risco: Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); 
Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 
Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com 
deficiências e cognitivas físicas; Estados de imunocomprometimento, devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de 
HIV/Aids e neoplasias; Doenças neurológicas. 
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 Sempre fique a uma distância mínima de 1,5 metros de qualquer pessoa e evite 

cumprimentá-las com aproximação física (como beijos, abraços e apertos de mão); 

 Não utilizar bebedouros coletivos;  

 Para candidatos que não possuem cabelos curtos, mantê-lo presos e não utilizar 

bijuterias, joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta higienização 

das mãos;  

 Realize a higienização das mãos ao entrar e sair da sala;  

 Evite conversar, manusear o telefone celular, ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca, 

durante sua permanência no interior do estabelecimento;  

 Ao tossir ou espirrar cubra o nariz e boca com um lenço descartável, descartá-lo 

imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um lenço 

descartável cubra o nariz e boca com o braço flexionado;  
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