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Comunicado GDS de 12 de janeiro de 2022 

Assunto: Caso de suspeita de Covid-19  

O Centro Paula Souza (CPS) informa novas medidas objetivando 
adequar-se às recentes normas expedidas pelos órgãos de saúde 
pública a serem adotadas pelos colaboradores das Etecs, Fatecs e 
Administração Central, que relatem sintomas considerados suspeitos 
de Covid-19, como: 

 
• Febre de início súbito acompanhada de tosse ou dor de garganta; 
• Coriza e obstrução nasal; 
• Distúrbios olfativos ou gustativos (anosmia, ageusia); 
• Cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico 

específico; 
• Problemas respiratórios. 

A instituição recomenda que estes servidores comuniquem os 
sintomas ao superior imediato, procurem atendimento médico para 
instruções e realização do exame comprovatório do quadro da doença, 
caso seja essa a orientação. O profissional deve adotar o teletrabalho 
pelo período de até 5 dias, enquanto aguarda o diagnóstico. 

Em caso de resultado negativo, o servidor deve retomar o trabalho 
presencial imediatamente. 

Já se o exame comprovar a infecção por Coronavírus, recomenda-se: 

• Apresentar atestado médico por via eletrônica à área de Pessoal da 
Unidade de Ensino ou ao Núcleo de Pessoal da Sede, no caso da 
Administração Central; 

• Atender o período de isolamento, conforme orientação médica. 
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Vale ressaltar que o ambiente onde o servidor contaminado trabalha 
deve ser isolado até que o serviço de higienização seja realizado por 
completo. 

O restante da equipe, considerando que esteja com o sistema vacinal 
completo (duas doses ou dose única), mesmo que tenha tido contato 
com o funcionário infectado, deve seguir suas atividades 
presencialmente, a menos que apresente algum sinal sugestivo da 
doença. 
 
Lembramos que ao retornar ao trabalho, todos devem manter as 
seguintes medidas preventivas: 
 
• Uso de máscaras cobrindo nariz e boca, 
• Distanciamento físico, 
• Higienização das mãos, 
• Desinfecção das superfícies de toque frequente (mesas, telefones, 

teclados, por exemplo) e 
• Vigilância para os sintomas respiratórios. 

 

Visando a segurança e preservação da saúde dos nossos 
colaboradores, contamos com a compreensão de todos. 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Laura Laganá 
Diretora-Superintendente do Centro Paula Souza 


