
Fluxo para investigação e monitoramento de casos 
suspeitos ou confirmados de covid-19 em eventos 
presenciais - EPSJV

Planejamento 
de 

eventos prese
nciais na EPSJV

A coordenação do 
evento solicita 

autorização para 
realização do evento 

ao gabinete da 
direção

Evento 
autorizado

Se evento de composição 
interna, está contemplado pelos 
protocolos já estabelecidos pelo 

Documento Orientador – Poli 
Monitora Covid - 19

Se evento de composição 
externa, o gabinete solicitará 

que a coordenação estabeleça 
uma etapa de identificação 
prévia ao evento dos casos 
suspeitos e confirmados de 

Covid-19.

Objetivo: identificar 
sintomáticos e/ou convivência 
com pessoa sintomática antes 

do início das atividades.

Ação: Contato prévio com os 
participantes (alunos, 

trabalhadores, convidados 
externos) e orientação de não 

comparecimento aos casos 
suspeitos ou confirmados ou 

contatos de casos 
suspeitos/confirmados.

Os resultados da identificação 
prévia devem ser 

encaminhados ao Poli 
Monitora Covid-19*.

Evento realizado

Coordenação do evento 
realiza investigação pós-

evento.

Objetivo: identificar 
sintomáticos após o 
evento, dentro do 
período da janela 

imunológica. Até 14 dias 
após o evento.

Ação: após o evento, 
manter canal de 

comunicação aberto com 
os participantes (alunos, 

trabalhadores, 
convidados externo). 

Identificar precocemente 
sintomático e casos 

confirmados de Covid-
19. Solicitar que 

sintomáticos informem à 
coordenação do evento 

o aparecimento de 
sintomas até o 14º dia 

após a atividade.

Alunos e 
trabalhadores EPSJV: 

devem comunicar 
coordenação do 

evento e Secretaria 
Escolar/SGP 

(conforme fluxo do 
Documento 
Orientador)

Coordenação do 
evento: realiza 

informe aos 
convidados 

externos, caso 
sejam identificados 

sintomáticos.

Secretaria Escolar: 
segue fluxo de 
notificação e 
investigação 

internos de alunos e 
trabalhadores da 
EPSJV, conforme 

Documento 
Orientador.

Convidados 
externos: devem 

comunicar a 
coordenação do 

evento

Coordenação do 
evento:

Informar contato 
próximo com 

trabalhadores e 
estudantes EPJV.

Informar Poli 
Monitora Covid-19* 
dos casos suspeitos 
e confirmados em 
convidados e na 

comunidade escolar.

Estudantes e trabalhadores 
EPSJV seguem protocolos 
com a Secretaria Escolar e 

SGP (conforme fluxo do 
Documento Orientador)

*emails:
regimarina.reis@fiocruz.br
bianca.leandro@fiocruz.br
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Eventos de composição interna: aqueles cuja 
organização e participantes compõem a 
comunidade escolar. 

Eventos de composição externa: aqueles 
cuja organização faz parte da comunidade 
escolar, mas há participação de convidados 
externos. Aqueles cuja organização e 
participantes não compõem a comunidade 
escolar. 


