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ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE PROTOCOLO NO CAMPUS BARRA DO 
GARÇAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID 19 

 
FINALIDADE 
Orientar os servidores responsáveis pelo serviço de protocolo, recebimentos e envio de malotes de 
acordo com o Protocolo de Biossegurança e Plano de Contingência do campus Barra do Garças 
durante a Pandemia da Covid-19. 

 

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

1. Ao receber o público, o servidor deve utilizar, além da máscara (item obrigatório no âmbito 
do IFMT-BAG) utilizar também face shield (protetor facial); 

2. Manter distância de 1,5 m (um metro e meio) do entregador; 

3. Não receber a encomenda diretamente da mão do entregador para evitar contato direto; 

4. Pedir para o entregador deixar a encomenda em um local para apanhá-la em seguida; 

5. Utilizar caneta própria para assinar protocolos de recebimento, caso necessário; 

6. Higienizar a embalagem, que ofereça essa possibilidade, com água e sabão e/ou desinfetar 
com álcool 70% ou solução de hipoclorito de sódio a 0,1%; 

7. Caso a embalagem não possa ser submetida às substâncias de limpeza e desinfecção, 
devem ser reservadas à quarentena de, no mínimo, 5 dias; 

8. Cada setor, ao receber produtos e/ou documentos externos, deve também observar a 
mesma necessidade de limpeza e desinfecção supracitadas e/ou de guarda de tempo antes 

do manuseio; 

9. Realizar a higienização correta das mãos e a observância do cuidado de não tocar o rosto 
enquanto manuseia tais produtos e antes que se faça a higienização das mãos. 

10. Ao término de todo e qualquer atendimento realizar a limpeza da superfície da bancada com 
álcool à 70%; 

11. A porta do setor deverá ficar aberta durante o horário de expediente, promovendo assim a 
circulação de ar. 
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