CONDUTAS DE PREVENÇÃO À COVID-19
O Instituto Legatus estabeleceu um protocolo com o objetivo de padronizar as ações na aplicação de provas
objetivas de concursos públicos, o qual envolve um conjunto de ações divididas em três grupos: a) comunicação
e treinamento; b) distanciamento social e; c) higienização, sanitização do ambiente e monitoramento.
Para sua eficácia, é imprescindível a participação dos candidatos na adoção das medidas de prevenção à
Covid-19. Veja a seguir as orientações:

NA CHEGADA AO LOCAL DE PROVA
-

Chegue ao local de prova com antecedência. O horário de acesso ao prédio foi ampliado. Evite
aglomeração em sua entrada.

-

Compareça usando máscara e portando máscaras reservas, para efetuar sua troca a cada 2 horas, se
necessário. Leve saco plástico transparente para descartar as máscaras. É obrigatório permanecer de
máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos locais de aplicação de provas.

-

Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, além da máscara, protetor
facial transparente (face shield), vestimentas descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis
(desde que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de
papel para higienização de mãos e objetos, independentemente da higienização a ser feita pela equipe
do Instituto Legatus. Se desejar, o candidato também poderá levar o seu próprio recipiente contendo
álcool, desde que esse recipiente seja transparente.

-

Pessoas com cabelos longos deverão mantê-los presos enquanto estiver dentro do local de provas.

NO ACESSO AO LOCAL DE PROVA
O candidato será submetido à verificação da temperatura corporal. Se a temperatura corporal do candidato,

-

aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada
uma segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com temperatura corporal
superior a 37,5 °C, não será permitido o seu ingresso ao local de aplicação.

-

Mantenha o distanciamento mínimo de 1,5 m de qualquer pessoa nos corredores e no acesso à sala de aplicação
ou ao banheiro.

-

Higienize suas mãos. O Legatus disponibilizará frascos de álcool em gel ou líquido em todas as salas de aplicação,
bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

DURANTE A APLICAÇÃO DA PROVA
-

A identificação do candidato será realizada dentro da sala de prova, com o distanciamento mínimo
exigido. O procedimento será realizado sem contato físico e sem o manuseio dos documentos ou de
qualquer objeto dos candidatos, podendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara para
visualização do seu rosto.

-

Antes da assinatura da lista de frequência, será oferecido álcool em gel para higienização das mãos pelos
candidatos.

-

Não será permitida a permanência nas dependências do local de aplicação sem o uso das máscaras. Os
frascos de álcool em gel trazidos pelos candidatos serão de uso individual e não poderão ser
compartilhados entre os candidatos.

-

Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em embalagem transparente,
para evitar a utilização de bebedouros ou de qualquer de outro dispositivo de fornecimento coletivo de
água para beber.

APÓS A APLICAÇÃO DA PROVA
-

Os candidatos deverão manter o distanciamento mínimo de 1,5 m, seja em relação à equipe, seja em
relação aos demais candidatos, em corredores e na saída do local da aplicação.

-

Não será permitida a permanência no prédio daqueles que concluíram a prova e deixaram a sala de
aplicação.

COMO UTILIZAR AS MÁSCARAS

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
-

Higienize as mãos com água e sabão.

ETIQUETA RESPIRATÓRIA
-

Ao tossir ou espirrar, cobra a boca com lenço ou cubra o rosto com o antebraço.

