
 

 

 
 

COMUNICADO OFICIAL – 16/04/2021 
 

 
CONSIDERANDO o aumento de casos de covid-19 em nível nacional, a necessidade de manter 
em segurança a comunidade relacionada à Fadba, e ajudar na conscientização da vizinhança 
da Instituição, comunicamos que até às 5h do dia 03/05/2021 SERÃO MANTIDAS:  
 
Atividades espirituais: 
 

• presenciais para a comunidade interna (moradores e alunos residentes no câmpus), dentro 
da limitação de público fixada por decretos governamentais; 

 

• por transmissão digital e redes sociais para a comunidade externa.   
 
 
Atividades acadêmicas: 
 

• as aulas teóricas continuarão na modalidade síncrona mediada por tecnologias digitais; 
 

• as aulas práticas em laboratórios e os estágios na Clínica-Escola continuarão na modalidade 
autorizada pelas autoridades sanitárias governamentais, mantendo os protocolos 
específicos para cada curso, conforme divulgados nas respectivas turmas. 

 
Acesso ao câmpus: 
 

• o acesso ao câmpus será restrito a: 
 

A. docentes, discentes e pessoal técnico com atividades acadêmicas práticas nos 
laboratórios; 

B. funcionários da Instituição, com circulação limitada às áreas próprias de trabalho; 
C. serviços de transportes e entregas das 6h às 21h30; 
D. alunos internos retornando de viagem ou ingressando no internato, após 

apresentarem imunidade ao coronavírus (por já haverem se restabelecido), ou com a 
apresentação de testes negativos até 48h, e adicionalmente mantendo em isolamento 
de acordo com a triagem feita pela equipe de saúde do internato, conforme descrito 
a seguir:  
 

 os alunos que residem no Amazonas, Amapá, Pará e Acre precisarão refazer o 
teste cinco dias após a chegada, e só sairão da quarentena com teste negativo, 
conforme protocolo do município de Cachoeira. O novo teste será  
disponibilizado pela Secretaria de Saúde;  



 

 

 quando um aluno apresentar sintomas relacionados à covid-19 deverá 
comunicar imediatamente a preceptoria e permanecerá em isolamento 
individual por cinco dias, e somente no quinto dia fará um novo teste na 
Unidade Básica de Saúde localizada na Clínica Adventista da Bahia.  

 com o teste negativado, após 72h e sem sintomas, conforme protocolo do 
município, o aluno será liberado do isolamento individual. Enquanto 
permanecer isolado, receberá as refeições no quarto.  

 com o teste positivado, o aluno permanecerá 14 dias em isolamento individual 
em área restrita e receberá as refeições no quarto.  

 
E. alunos residentes com saída justificada e autorizada pela preceptoria; 
F. colaboradores residentes no câmpus e seus familiares; 
G. convidados e servidores autorizados por moradores exclusivamente para as suas 

respectivas residências. 
 
Restaurante  
 

• o acesso ao restaurante é restrito aos alunos residentes e preceptores em serviço nos 
horários definidos, com os devidos cartões de acesso e de acordo com as seguintes 
recomendações:  

 
A. lavar as mãos e aferir a temperatura na entrada do restaurante; 
B. uso obrigatório de máscaras para acesso e para se servir dos alimentos; 
C. uso de luvas para se servir no balcão e nas suqueiras. 
D. garantir o distanciamento social, respeitando  o número de até quatro 

pessoas por mesa; 
E. higienizar com álcool em gel 70% na saída do restaurante. 

 
Esporte e lazer 
 

• o uso do complexo esportivo e do circuito de caminhada ficam autorizados para a 
comunidade interna (moradores e alunos residentes no câmpus); 

 
• a área da Fadba Fitness estará limitada apenas aos alunos residentes.  


