
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

 

ATIVIDADES PRESENCIAIS DA CAPELANIA UNIVERSITÁRIA –  

PROTOCOLO COVID-19 

 

CAMPUS ITAJAÍ 

 

Este documento tem por objetivo orientar sobre os protocolos de biossegurança para o 

retorno gradual às atividades práticas desenvolvidas na Capela da Universidade do Vale 

do Itajaí - Univali, durante a Pandemia COVID-19. 

 

Regras Gerais de Biossegurança no Campus 

 

a) Não será permitida a livre circulação pelo campus fora das áreas relacionadas às 

atividades desejadas; 

b) Evitar qualquer tipo de aglomeração fora do contexto para que se veio.  

c) Os bebedouros do campus estarão desativados. 

d) Em todo o campus haverá distribuição de cartazes explicativos sobre medidas de 

prevenção e higiene, além de dispensadores com álcool em gel.  

 

Prevenção e higiene: individual e coletiva 

 

a) É obrigatório o uso correto de máscara (descartável ou tecido) para todos que se 

fizerem presentes dentro do campus. 

b) Não será permitida a entrada de qualquer pessoa com sintomas de resfriado ou gripe 

(por exemplo, febre, coriza, tosse, dificuldade de respirar). 

c) O responsável pela Capela tem autonomia para impedir a entrada e orientar quanto à 

procura de serviços de saúde do seu bairro.  

d) Se, por eventualidade alguém tossir ou espirrar, esta pessoa deve cobrir a boca e o 

nariz com o antebraço; evitar tocar mucosas como olhos, boca e nariz.  

e) Deverá ser trazido ao local apenas o necessário, sem muitos objetos. 

f) A higiene das mãos deve ser feita frequentemente, com álcool em gel 70% ou, se 

possível, água e sabão.  

g) Todos são responsáveis por controlar o distanciamento de 1,5m, assim como o uso 

correto das máscaras e frequente higienização das mãos. 



h) O ambiente será sempre bem ventilado, com as portas e janelas abertas. O ar-

condicionado será usado apenas em casos excepcionais, ou seja, ambientes que 

necessitem de refrigeração e sem aberturas de janelas e portas. 

 

Prevenção e higiene: individual e coletiva – Santa Missa 

 

a) Ao entrar no espaço da Capela, TODOS devem higienizar as suas mãos com álcool 

em gel 70%; 

b) A Capela da Univali possui 35m² e terá sua capacidade máxima reduzida a 50% da 

capacidade original; 

c) Durante a celebração da santa missa, ninguém poderá permanecer em pé, com exceção 

dos funcionários da Capela e o Celebrante da missa, respeitando a marcação de 

distanciamento no chão;  

d) Todos deverão permanecer a 1,5m de distância com os outros; 

e) Tanto na entrada como na saída, só passará uma pessoa por vez pela porta. Ao final da 

missa, não será permitida a permanência na Capela e a saída será feita de forma 

organizada, começando pelas últimas fileiras da Capela e terminando a saída pela 

primeira fileira.  

f) Durante a celebração será proibido retirar a máscara, com exceção do Celebrante; 

g) Na distribuição da eucaristia, as mãos do Padre serão higienizadas com álcool 70% e 

depois ele entregará a hóstia na mão de cada pessoa, uma por vez.   

 

Prevenção e higiene: individual e coletiva – Servas Missionárias e GOU  

(Grupo de Oração Universitário) 

 

Na dinâmica das servas missionárias e do grupo de oração será seguido rigorosamente o 

mesmo protocolo de distanciamento, higienização e capacidade máxima de pessoas por 

vez. Qualquer momento de oração e/ou interseção não fugirá à regra. Ficará proibido o 

contato físico de qualquer tipo (imposição de mãos, por exemplo).   

 

ATENÇÃO! 

• A higiene das mãos com água e sabão OU álcool 70% é a principal medida de 

prevenção ao contágio da COVID-19 ou outros patógenos.  

  



Orientações Gerais 

 

Uso de máscara de tecido dupla camada: Sua higienização pode ser feita, conforme as 

orientações da ANVISA (2020): Ao contrário das máscaras descartáveis, as máscaras de 

tecidos podem ser lavas e reutilizadas, porém, recomenda-se que não ultrapasse o limite 

de 30 (trinta) lavagens.  

 

a) A máscara deve ser lavada separadamente das outras roupas; 

b) Lavar previamente com água e sabão neutro; 

c) Deixar de molho em uma solução com água sanitária1 ou outro desinfetante por 20 a 

30 minutos; 

d) Enxaguar bem em água corrente, para remover qualquer resíduo de desinfetante; 

e) Evite torcer a máscara com força e deixe-a secar completamente. 

f) Passar com ferro quente; 

g) Garantir que a máscara não apresenta danos (menos ajuste, deformação, desgaste, etc.) 

ou você precisará substitui-la; 

h) Guardar em um recipiente fechado. 

 

Uso da máscara cirúrgica: A fixação deve ser feita por tiras ou elásticos. Importante 

observar se a máscara apresentar sujidades ou estiver úmida, em caso positivo, 

recomenda-se a troca. A máscara cirúrgica pode ser utilizada por até 6 horas, sendo depois 

descartada.  

 

                                                           
1 Para preparar uma solução de água sanitária (2,5%) com água, por exemplo, você pode diluir 2 colheres 

de sopa de água sanitária em 1 litro de água.  

Caso você possua máquina de lavar, pode programar o ciclo completo de lavagem (lavagem, enxágue, 

secagem) de pelo menos 30 minutos, com temperatura de lavagem de 60°C.  


