
• O Protocolo Geral deverá ser obedecido.

• O horário de funcionamento será de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 19h.

• A carga horária presencial para cada aluno será de, no máximo, 35 horas semanais.

• Fica recomendado que os alunos pertencentes aos grupos de risco, conforme disposto no inciso I do art.

5° do Decreto n° 32.461/2020, não participem das turmas iniciais dos cursos de reciclagem para

vigilantes.

• O número de alunos será limitado a 50% da capacidade de cada sala, devendo ser mantido um

distanciamento de, pelo menos, 1,5m entre os alunos, com os locais das cadeiras demarcados no chão.

• As cadeiras, mesas e outros móveis que não puderem ser utilizados para garantir o afastamento mínimo

de 1,5m, devem ser retirados das salas e, caso não seja possível a retirada, esses móveis devem ser

isolados fisicamente.

• Devem ser providenciados dispensers de álcool em gel a 70% nas salas e corredores.

• Os horários de início e término das aulas deverão ser escalonados para reduzir o fluxo de pessoas

entrando e saindo ao mesmo tempo.

• Ficam proibidos eventos de reabertura, promoções, distribuição de brindes e quaisquer outras ações

semelhantes possam gerar aglomeração de pessoas.

• No momento da entrada dos alunos nas escolas, um atendente deverá confirmar a programação de aula

para aquele horário antes de realizar a liberação.

• As escolas que possuírem acesso com catraca deverão manter estas liberadas, inclusive a porta para

pessoas com deficiência, não podendo utilizar identificação biométrica.

• É obrigatório afixar em locais visíveis aos alunos, próximo às entradas, os protocolos geral e setorial e a

capacidade máxima de pessoas simultâneas em cada sala de aula, garantindo o distanciamento mínimo

de 1,5m.

• Fica recomendado uso de tapetes higienizadores nas entradas dos estabelecimentos.

• A temperatura dos instrutores, dos demais empregados e dos alunos deverá ser aferida diariamente,

antes do início das atividades e, caso algum colaborador apresente temperatura igual ou superior a 37,5

°C, ou sintomas de gripe, sendo respiratórios ou não, dor de cabeça, fadiga, diarreia, entre outros ,

deverá ser afastado provisoriamente do trabalho para avaliação médica e conduta subsequente.

• O uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas durante todo o período de permanência nos

estabelecimentos.

• Os alunos, instrutores e funcionários dos estabelecimentos de ensino que apresentarem sintomas gripais,

assim como quaisquer outros sintomas sugestivos de quadros infecciosos respiratórios, devem ser

orientados a permanecer afastados.

• Sempre que possível, deverão ser designadas portas específicas para entrada e saída dos alunos.

• Devem ser obedecidos os decretos vigentes, inclusive os que estabelecem restrições/proibições de

funcionamento para setores ou atividades específicos, como lanchonetes, cantinas, eventos, exposições e

etc.

• Fica proibida a realização de palestras, seminários, feiras e assemelhados.

• Bibliotecas, salas de audiovisuais e outros espaços de uso compartilhado devem permanecer fechados.
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• Nos ambientes administrativos, os colaboradores, instrutores e alunos também devem utilizar máscaras e

respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas. RECICLAGEM DE VIGILANTES DE

SEGURANÇA DECRETO Nº 32.798 de 04 de setembro de 2020

• Os assentos em sofás, poltronas, cadeiras, bancos e etc. devem respeitar o afastamento mínimo de 1,5m,

devendo ser retirados ou isolados aqueles que não puderem ser utilizados.

• As mesas ou estações de estudo nas salas de aula deverão manter um afastamento mínimo de 1,5m,

sendo que o aluno não poderá trocar de lugar durante a aula.

• Devem ser aproveitados, quando possível, espaços ao ar livre para as atividades presenciais, sempre

mantendo o distanciamentomínimo de 1,5m.

• Os sanitários de uso comum deverão dispor de pias, preferencialmente com acionamento automático,

com sabão líquido para mãos, toalhas de papel, lixeira com tampa com acionamento que dispense o uso

das mãos, não podendo estar disponíveis ao uso secadores de mão automáticos.

• Devem ser afixados, próximo a todos os lavatórios, instruções da correta higienização das mãos, inclusive

quanto à forma correta de fechamento das torneiras de acionamento manual.

• As superfícies frequentemente tocadas das salas de aula como mesas, cadeiras, teclados, mouses,

maçanetas, etc. devem ser higienizadas antes e após cada aula.

• É necessário um intervalo mínimo de 15 minutos entre cada aula na mesma sala para que seja realizada a

higienização adequada.

• Não devem ser compartilhados utensílios de uso pessoal como livros, material escolar, fones de ouvido,

telefones celulares etc.

• Quando possível, deve-se manter as portas e janelas abertas para melhorar a ventilação do local e, no

caso de ambiente refrigerado, o sistema não pode ficar no modo de recirculação do ar.

• A comunicação entre as escolas e os alunos deve ser preferencialmente por meio eletrônico, evitando a

distribuição de papéis.

• Os estabelecimentos deverão colocar avisos e orientações em locais visíveis sobre a necessidade de

observância da etiqueta respiratória e a correta lavagem das mãos, assim como a importância de cumprir

as medidas previstas nos protocolos, como uso obrigatório de máscaras e manter o afastamento mínimo

de 1,5m entre pessoas nos ambientes de convivência compartilhada.

• Fica proibido o uso de bebedouros nas áreas comuns.

• Fica proibido o consumo e compartilhamento de alimentos e bebidas nas salas de aula.

• Devem ser privilegiadas metodologias de ensino por meio eletrônico, eliminando ou reduzindo a

necessidade dos alunos levarem qualquer material para as salas de aula

• Não deverá haver movimentação dos alunos para outrassalas ou espaços durante o período da aula.

• Fica proibido o compartilhamento dos equipamentos utilizados no estande de tiro, a exemplo de óculos,

abafadores, arma e carregadores e todos os objetos de prática devem ser higienizados com álcool a 70%

ou outro sanitizante autorizado a cada uso, não podendo ser usado por mais de um aluno sem a

higienização.
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• ● Os veículos de escolta armada, inclusive volante, câmbio, freio de mão, maçaneta, cintos de segurança,

deverão ser higienizados com álcool a 70% ou outro sanitizante autorizado antes e após a utilização por

cada guarnição,sendo o uso de máscarastambém obrigatório no interior destes veículos.

• ● Recomenda-se que o uso de elevadores seja destinado para pessoas com deficiência ou dificuldade de

locomoção,sempre respeitando o limite de 30% da capacidade máxima. RECICLAGEM DE VIGILANTES DE

SEGURANÇA DECRETO Nº 32.798 de 04 de setembro de 2020

• ● Os elevadores, principalmente os painéis de botões, deverão ser constantemente higienizados e conter

dispensers de álcool 70% em seu interior e ao lado das portas de acesso.

• ● No caso dos alunos realizarem refeições nos estabelecimentos de ensino, deverá ser respeitado um

distanciamento mínimo de 2m entre as pessoas nos momentos em que não estiverem usando máscaras,

as mesas deverão ter um afastamento mínimo de 2m e não poderão ser utilizados fornos convencionais

ou de micro-ondas para aquecer as refeições.

• ● Caso haja fornecimento de refeições, as mesmas devem vir em embalagens individuais e fechadas.

• ● Recomenda-se a utilização de talheres descartáveis e caso sejam utilizados talheres de uso

permanente, os mesmos devem ser higienizados individualmente e de forma rigorosa.

• ● Pratos, copos, bandejas, quando de uso permanente, devem ter a higienização intensificada, não

podendo ser disponibilizado para acesso direto pelos alunos.

• ● Espaços destinados à recreação e lazer, como parques, sala de jogos e similares devem permanecer

fechados.O Protocolo Geral deverá ser obedecido.
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