Segurança Sanitária
e Prevenção à Covid-19

Escola +
saudável
A COVID-19 ampliou ainda mais o conceito de “escola segura”
e o rigor com as normas sanitárias.
Por isso a URMES, em parceria com Confiance Segurança
Sanitária, também ampliou o suporte para ajudar a proteger e
resguardar cada vez mais a sua escola e a comunidade escolar.
Conheça o Plano Integral de Segurança Sanitária e Prevenção
à COVID-19!

Benefícios
Reduzir ao menor nível possível o risco de disseminação da COVID-19 no ambiente
escolar requer a implementação e revisão contínua de estratégias sanitárias, de
monitoramento, de afastamento preventivo e de gerenciamento de quarentenas.

Tais cuidados é que possibilitam oferecer um ambiente provedor de segurança
à saúde de todos – alunos, professores e funcionários da escola, incluindo seus
familiares – ampliando, dessa forma, a avaliação positiva da instituição.

Proteja-se de:

Proteja-se de:

01

Danos à imagem da escola

02

Prejuízos na fidelização

03

Evasão de alunos e insegurança

devido à falta de segurança

por parte dos professores e outros
membros da comunidade escolar

04

Multas e interdições pela fiscalização

05

Ocorrência de surtos

DELINEAMENTO ESTRATÉGICO EM SEGURANÇA SANITÁRIA

Fortalecimento
da imagem positiva
da escola

Avaliação
do ambiente

Certificado

Análise
documental

Relatório, manual de boas
práticas e treinamento

Serviços Incluídos

Monitoramento médico
e gerenciamento de casos
●

Protocolo de gerenciamento de casos - definição de casos e condutas

●

Treinamento à distância da equipe de colaboradores

●

Atendimento por telemonitoramento para definição de casos e quarentenas

●

Atendimento por telemonitoramento dos casos e possível adequação de quarentenas

●

Suporte na comunicação com a família dos alunos

●

Equipe médica para validação das condutas e canal de comunicação permanente para
sanar dúvidas

●

E-book para as famílias sobre condutas da escola e para melhor envolvê-las com as

normas e os procedimentos de prevenção da COVID-19

Programa preventivo

de segurança sanitária

1ª Fase gratuita
para escolas e creches que já
têm contratado o Plano de
Urgência Médica com
Monitoramento da COVID-19.

Primeira fase

01

Diagnóstico Situacional Sanitário
●

Identificação de inadequações e pontos críticos

●

Definição de prioridades e das potencialidades da sua escola

●

Relatório técnico-operacional
Importante

Nesta auditoria interna, nos moldes da fiscalização sanitária, é possível identificar
possíveis inadequações antes que gerem insatisfação, multas e até interdição.

02

Segunda fase

2a. Preenchimento do Memorial Descritivo Sanitário
Inspeção do estabelecimento durante o funcionamento
- Elaboração do Estudo Preliminar com a obtenção de dados técnicos disponíveis.
Pontos verificados
- Revisão dos procedimentos de chegada e saída dos estudantes.
- Análise das ações presenciais, incluindo aulas de atividade física, atividades
complementares, fluxos de intervalos e recreios e avaliação da capacidade de alunos.
- Ambientes vistoriados:
●

Entrada e Recepção

●

Salas de Aula

●

Áreas de Circulação

●

Bibliotecas e Sala de Leitura

●

Auditório, Sala de Música e Laboratórios

●

Sanitários e Vestiários

●

Sala de Atividades e Área recreativa

●

Setores de Alimentação

2.b Inspeção Documental
Checagem dos documentos sanitários obrigatórios

2.c Produção de Relatório Técnico
Score de Performance Sanitária da Escola
Indicação dos pontos fortes
Indicação dos pontos críticos quanto ao risco sanitário

03
●

Terceira fase

Elaboração do anteprojeto operacional funcional contendo os dados e especificações
customizadas a partir do memorial descritivo do estabelecimento de ensino.

●

Descrição dos aspectos que requerem redimensionamento/revisão.

●

Levantamento das ações e atividades desencadeadas para superação dos obstáculos e
problemas detectados na avaliação.

●

Implementação dos Protocolos Sanitários de Autocontrole (tem como objetivo estabelecer
requisitos fundamentados em qualificação, humanização da atenção e gestão, redução dos erros
e distorções adquiridas nas ações rotineiras, e controle de riscos aos usuários e meio ambiente).

04

Quarta fase

●

Sensibilização e treinamento dos colaboradores operacionais e administrativos.

●

Proposição de diretrizes para a comunicação interna, com ênfase na valorização da vida
e na adoção de boas práticas de higiene, etiqueta respiratória e biossegurança.

●

Avaliação da necessidade de capacitação do quadro funcional, para elaborar
e implementar projeto de capacitação funcional.

●

Apoio ao planejamento da rotina diária dos estudantes e às estratégias de superação de
dificuldades para realização das atividades escolares no âmbito da segurança sanitária.

●

Fortalecimento da imagem positiva da escola — segurança para toda comunidade escolar,

por meio de elaboração de material de comunicação para pais, colaboradores, funcionários
e alunos.
●

Auditoria — verificação por meio de auditorias, realizadas pela equipe especializada da
Confiance Segurança Sanitária, para avaliar a implantação do projeto técnico sanitário

customizado e orientar as capacitações direcionadas com base nos protocolos sanitários.

05

Quinta fase

Certificação - Em resposta à pandemia do novo

coronavírus, unidades escolares em todo o mundo estão
revisando seus protocolos e manuais sanitários para
garantir a segurança de seus alunos, funcionários e outros
colaboradores e tranquilizar os pais e toda a comunidade

educacional. Por isso, criamos o Escola Segura –
Inspecionada por Especialista, para certificar a qualidade
dos investimentos na prevenção da COVID-19.

Sobre Nós

URMES – Urgências Médico-Escolares
Há mais de 45 anos a URMES oferece soluções médicas em saúde escolar,

atuando com foco na prevenção de danos, no suporte e orientação, bem
como no atendimento às situações de urgência. As escolas parceiras
contam ainda com recomendações médicas específicas em situações de
crise e auxílio na comunicação efetiva com as famílias no âmbito dos

serviços prestados, além de assistência exclusiva e direcionada no tocante
aos desafios relacionados com a prevenção e manejo da COVID-19.

URMES – Urgências Médico-Escolares
Direção Médica
Dra. Isabella Ballalai (CRM: 52.48039-5)
Pediatra, com mais de 30 anos de experiência em saúde escolar e na
elaboração de campanhas de comunicação e educação em saúde.
É membro do Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade de
Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Sorpej); vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Imunizações (SBIm); presidente do Grupo de Trabalho sobre
Vacinação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
(Cremerj).

CONFIANCE Segurança Sanitária
Empresa de assessoria e desenvolvimento de projetos para adequações às
normas e procedimentos sanitários e no controle e promoção da qualidade
dos produtos e serviços.
É especializada na implementação de programas preventivos de Segurança
Sanitária com assessoramento técnico, capacitação e inovações, de forma a
promover o autocontrole.

CONFIANCE Segurança Sanitária
Direção
Flávio Graça – Diretor Executivo
Doutor e Mestre em Ciências pela UFRRJ. Criador das "Regras de Ouro" para
prevenção da COVID-19 e membro do Comitê Científico da Prefeitura do Rio de
Janeiro entre março e dezembro de 2020. Atuou na Superintendência de Inovação,
Projetos e Educação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e no
Instituto de Vigilância Sanitária, Inspeção Agropecuária e Vigilância em Zoonoses
(IVISA-RIO). Participou da implantação do licenciamento sanitário online por
autodeclaração, do Serviço de Inspeção Municipal na cidade do Rio de Janeiro na
elaboração do primeiro código sanitário da cidade do Rio de Janeiro.

CONFIANCE Segurança Sanitária
Direção
Thaís Chouin – Diretora Técnica
Doutora e Mestre em Biologia Parasitária pela Fundação Oswaldo Cruz, realizou parte
do doutorado no Instituto Pasteur (França). Possui experiência nas áreas Educacional,
Científica e de Saúde Pública, em atividades de orientação e execução de trabalhos
referentes ao cumprimento de legislação, normas técnicas e procedimentos. Coordenou
o Laboratório Municipal de Saúde Pública do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária,
Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (IVISA-RIO). Atua no
desenvolvimento de estudos, pesquisas e na elaboração de informes técnico-científicos
relacionados à área da Vigilância Sanitária.

CONFIANCE Segurança Sanitária
Direção
Ellen Sucasas – Diretora Jurídica
Advogada especialista em Direito Público, cursou a Escola de Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro. Na área jurídica realizou atividades como Assessora Chefe, Assessora e
Assistente do Gabinete do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância em
Zoonoses e Inspeção Agropecuária (IVISA-RIO). Aprovada em Concurso Público, exerceu
a função de Juíza Leiga em Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro (TJRJ). É membro do Conselho de Governança e Compliance da Associação
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e da Comissão de Estudos da Transparência Pública
(CETP), da OAB/RJ, desde 2019).

Fale com a Urmes
Informe-se sobre como contratar o
Plano Integral de Segurança Sanitária e Prevenção à COVID-19 na sua escola.

Mais saúde, mais tranquilidade e mais segurança para todos!
Telefone: (21) 2284-1212
WhatsApp: (21) 99613-2004
E-mail: vendas@urmes.com.br

www.urmes.com.br

