
POLI MONITORA - COVID 19

ESTRATÉGIAS DE RASTREAMENTO E 

MONITORAMENTO DE CASOS E CONTATOS DE 

COVID-19 NO ÂMBITO DA EPSJV



SITUAÇÃO 2

Estudante ou trabalhador 
assintomático que teve 

contato com alguém que 
testou positivo para Covid-

19: realizar a testagem em 5 
dias, a contar do último 

contato. 

Em caso de testagem 
positiva, seguir o fluxo da 

situação 1.

SITUAÇÃO 1

Estudante ou trabalhador 
apresenta sintomas e/ou 

testou positivo para Covid-19.

Não deve 
frequentar/permanecer na 

escola

Estudante/responsável: 
comunicar à secretaria escolar, 

ou ao apoio escolar ou ao 
professor ou à coordenação de 

curso.

Se identificado no domicílio, 
estudante ou responsável: 

enviar e-mail ou telefonar para 
a Secretaria Escolar.

Se identificado no turno escolar 
durante a aula, o estudante 
deve informar ao professor.

Se identificado no turno escolar 
fora da sala de aula, o estudante 
deve informar ao apoio escolar.

Se identificado pela secretaria 
escolar na busca ativa por 
ausentes, orientar o não 

comparecimento à escola, e à 
testagem.

Professores e coordenações 
reorganizam o trabalho 

pedagógico.

Professores comunicam ao 
apoio escolar.

Secretaria Escolar inicia 
processo de orientação, registro 

e monitoramento.

Se aluno presente na escola, 
iniciar isolamento no ambiente 
escolar, até o recebimento de 
orientações de biossegurança 
sobre Covid-19, com suporte 
para outras necessidades de 
saúde. Contatar responsável. 
Orientar testagem e envio do 

resultado do teste à Secretaria 
Escolar.

Docente: comunicar à 
coordenação do (s) curso (s), 
chefia imediata e gestão de 

pessoas (SGP).

Coordenações e chefias 
imediatas reorganizam o 

trabalho.

SGP preenche o formulário.

Orientar testagem e envio do 
resultado do teste ao SGP.

Demais trabalhadores: 
comunicar à chefia imediata e 

gestão de pessoas (SGP)

Chefias imediatas reorganizam o 
trabalho.

SGP preenche formulário.

Orientar testagem e envio do 
resultado do teste ao SGP.

Secretaria Escolar:

Centralização dos registros
dos casos suspeitos e
confirmados e coordenação
das orientações e medidas de
monitoramento relacionadas à
testagem e isolamento
domiciliar.

Acompanhamento telefônico
individual, quando necessário,
até o desfecho do caso, com a
previsão do retorno às
atividades presenciais.

Acompanhamento de
situações de alerta para
orientar o GT de Rastreio e
Monitoramento para possíveis
suspensões de atividades.
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