CARTILHA

Prevenção da COVID-19

Polícia Militar do Estado de São Paulo
A fim de reduzir os riscos de disseminação de doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, e assegurar o bemestar de candidatos e Colaboradores, listamos as medidas de prevenção adotadas nos Concursos da Fundação
Getúlio Vargas.

Como se proteger no Local de Aplicação?
•
•
•
•
•
•

Higienizar as mãos frequentemente com água e sabonete ou antisséptico à base de álcool 70%.
Recomenda-se a utilização de máscara de proteção facial em ambientes fechados.
Cobrir, com a parte interna do cotovelo, o nariz e a boca quando espirrar ou tossir.
Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca.
Evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto.
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, garrafas e canetas.

Todos os Locais de Aplicação selecionados pela FGV vão dispor de:
•
•
•
•
•

Álcool 70% nas Salas de Aplicação, na Sala da Coordenação.
Salas organizadas com os devidos cuidados de ventilação (ar condicionado ou ventilador ligado, com portas
abertas).
Cartazes reforçando medidas preventivas.
Higienização dos ambientes do Local de Aplicação antes da entrada de candidatos e Colaboradores e ao
término das atividades.
Higienização constante dos banheiros, bem como das superfícies mais tocadas pelos candidatos e
Colaboradores (como corrimãos e maçanetas).

A Equipe de Aplicação atuará mediante:
•
•

Utilização da própria caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, para
assinar os instrumentos de aplicação, de forma a evitar compartilhamento de objetos pessoais.
Higienização das mãos com álcool 70% antes e após o contato com instrumentos de Aplicação e objetos
dos candidatos.

Além disso, foram estabelecidas rotinas específicas para alguns Colaboradores:
•

Coordenadores Locais devem limpar as mãos com álcool 70% antes e após a abertura dos portões e dos
malotes de segurança, bem como higienizar os Envelopes de Provas que serão distribuídos para as Salas
de Aplicação.

•

Fiscais de Aplicação devem higienizar as mãos com álcool 70% antes e após as seguintes situações:
manuseio ou distribuição dos instrumentos das Salas de Aplicação aos candidatos, guarda dos itens
proibidos no Envelope Porta-Objetos, e organização dos instrumentos de Aplicação para devolução na Sala
da Coordenação.

CARTILHA DE PREVENÇÃO DA COVID-19

No momento da identificação, os Fiscais de Aplicação solicitam aos candidatos que estiverem de máscara, que a
retirem momentaneamente para a conferência da fisionomia. Em seguida, higienizam as mãos de cada candidato
com álcool 70% e liberam a entrada de um por vez na Sala de Aplicação. Os Fiscais de Aplicação poderão solicitar,
a qualquer momento, a retirada da máscara de proteção pelos candidatos para vistoria visual.
A vistoria de lanches deve ser feita apenas visualmente.
Após o início da prova, os Fiscais de Aplicação vão circular o mínimo possível entre as fileiras das Salas de Aplicação,
posicionando-se na frente e no fundo do ambiente.
Fiscais Volantes devem ficar posicionados nas entradas dos Locais de Aplicação, liberando a entrada de pequenos
grupos, de forma a evitar filas e aglomerações. Devem direcioná-los para os ambientes do Local de Aplicação e ao
realizar o procedimento de detecção de metais na porta dos banheiros.
Os candidatos serão orientados previamente pela FGV a usar apenas a própria caneta preta ou azul, fabricada em
material transparente, para a assinatura dos instrumentos de aplicação.
Os candidatos poderão portar os próprios frascos de álcool 70%, que não serão lacrados em Envelope PortaObjetos, a fim de que possam higienizar as mãos a qualquer momento.
Os candidatos também poderão usar face shield (estilo viseira), luvas descartáveis (transparentes ou
semitransparentes) e toalhas de papel para a higienização das mãos e objetos, independentemente da higienização
a ser feita pela equipe da FGV.
Recomenda-se, ainda, que os candidatos levem água para o seu próprio consumo, em embalagem transparente e
sem rótulo.
Certos de estar adotando as melhores medidas para o momento, a FGV Conhecimento agradece a sua
colaboração e deseja uma ótima Aplicação.

