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Prezadas e prezados membros da comunidade do IFRJ-Nilópolis, com o desejo de
que estejam bem de saúde, vimos divulgar informações e fluxos essenciais para a
dinâmica do campus em relação ao enfrentamento à COVID-19.

    A Comissão Local divulgará semanalmente um boletim com os dados das
notificações dos casos positivos, assim como medidas preventivas para o controle
do contágio;

     As aulas serão suspensas somente em caso de 3 (três) ou mais pessoas com
testes positivos na mesma turma ou disciplina, notificados à Comissão, no período
de 3 (três) dias consecutivos (casos simultâneos);

      O período de suspensão das aulas será de 5 (cinco) dias corridos a contar da
data do teste positivo;

       A suspensão se dará, exclusivamente, por meio da Comissão Local. O professor
não poderá suspender as aulas sem a autorização e encaminhamentos da
Comissão;

       Para efeito de suspensão das aulas será considerado para o Ensino Técnico de
Nível Médio e Pós Graduação a turma e para o Ensino de Graduação será
considerada a disciplina;

  Todos os testes (estudantes, servidores e terceirizados) deverão ser
encaminhados à Comissão Local por email (covid.cnil@ifrj.edu.br);

   Somente serão contabilizados, pela Comissão Local, aqueles testes que
apresentem os dados pessoais (nome, identidade e CPF) do servidor, aluno ou
terceirizado.

   Para fins de comprovação de resultado positivo para COVID-19 serão
considerados somente exames laboratoriais constando de laudo médico com os
dados pessoais do servidor, estudante ou terceirizado.
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Prezadas e prezados alunos do IFRJ-Nilópolis, com o intuito de agilizar as análises
dos dados e evitar inconsistências, solicitamos que ao encaminharem seus
exames laboratoriais com laudo médico para o e-mail da Comissão Local
(covid.cnil@ifrj.edu.br), forneçam as seguintes informações:

        Nome completo;

        Nome do curso;

         Turma (caso seja aluno dos Cursos Técnicos ou de Pós-graduação);

         Disciplinas que está cursando (caso seja aluno de graduação).
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Nos primeiros 15 dias do mês de junho de 2022, observou-se o avanço da aplicação da
segunda dose de reforço aos idosos, imunossuprimidos, profissionais de saúde e pessoas
acima de 50 anos de idade.
 
Atualmente, os dados divulgados pelos órgãos que monitoram a pandemia de COVID-19
mostram o aumento de número de casos em função do surgimento de variantes e
subvariantes mais transmissíveis do que a variante Ômicron. 

Contudo, devido ao grande percentual de pessoas vacinadas e a adoção do uso de medidas
protetivas, a gravidade dos quadros clínicos tende a ser leve em indivíduos sem
comorbidades e com ciclo vacinal completo. 

Em circunstâncias normais, a aproximação do inverno promove naturalmente o aumento
dos quadros de doenças que acometem o trato respiratório como: gripe, pneumonias e
síndromes respiratórias que apresentam sintomas inespecíficos similares a COVID-19. 

Por isso, nesta época, é bastante comum pessoas apresentarem tosse, resfriado e espirro, o
que não configura obrigatoriamente quadro de COVID-19.

Este fato reforça a importância da testagem de pessoas com sintomas persistentes de
COVID-19 pelo período de 3 dias seguidos. Além da testagem, a comunicação entre a
comunidade acadêmica e a Comissão Local deve ser reforçada para que o processo de
subnotificação seja minimizado e as estatísticas possam refletir o cenário epidemiológico
mais fidedigno possível.

Em relação ao cenário do Campus, nos últimos 15 dias, foram reportados a Comissão Local 24
testes positivos para COVID-19 no grupo dos alunos e 15 servidores (Figura 1).
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Figura 1: Casos notificados a Comissão Local no mês de
junho de 2022.



A figura 2 mostra o gráfico que analisa a quantidade de alunos com testagem positiva para a
COVID-19 nos primeiros 15 dias do mês de junho nos cursos do IFRJ - Campus Nilópolis.

Embora a figura 2 mostre a testagem positiva dos alunos dos diversos cursos, sobretudo os
alunos do Curso de Produção Cultural, não foram notificados a Comissão Local 3 ou mais
casos na mesma turma em 3 dias consecutivos, o que configura na manutenção das aulas
das turmas, conforme diretriz proposta pela Comissão Local no início deste boletim.

Além disso, cabe ressaltar que até o presente momento não existe respaldo legal que defina
o retorno do trabalho remoto na forma de APNPs ou qualquer legislação que respalde a
paralisação total das aulas durante este momento da pandemia de COVID-19.

A Comissão Local reforça seu comprometimento com a comunidade acadêmica do IFRJ -
Campus Nilópolis no sentido de avaliar periodicamente o cenário de casos notificados e
tomar as medidas que resguardem a saúde coletiva no Campus. 
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Figura 2: Casos notificados de alunos de cada curso com
testagem positiva no mês de junho de 2022.


