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Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2022. 

Magnífico Reitor da UNIRIO, Prof. Dr. Ricardo Cardoso.

Considerando o papel de monitoramento do cenário de saúde no Estado e Município
do Rio de Janeiro para orientação sobre a condição epidemiológica atual no Rio de
Janeiro,  de  modo  a  subsidiar  as  atividades  acadêmicas  e  administrativas  da
Universidade, frente ao atual cenário de agravos à saúde humana como o COVID-19,
após  reunião,  a  Comissão Permanente  de  Vigilância  de Agravos  à  Saúde  Humana
apresenta a seguinte recomendação:

1. Com base nos indicadores apresentados pela Secretaria de Saúde do Município do
Rio de Janeiro,  e com a melhora dos índices sobre à COVID em nosso Município,
sugerimos a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados
de seus campi, exceto nas dependências físicas do HUGG.

Contudo,  tendo em vista que a pandemia ainda não acabou e que ainda existe a
possibilidade  de  ocorrência  de  aumento  de  casos  associado  ao  aparecimento  de
novas variantes, esta Comissão recomenda que a UNIRIO continue indicando o uso
facultativo  de  máscaras  pelo  seu  corpo  social,  lavagem  das  mãos  sempre  que
possível,  uso de álcool  a  70%, o que é especialmente importante  para  indivíduos
acima de 60 anos de idade ou com fatores de risco. Recomenda-se que, na presença
de sintomas gripais, o uso de máscara seja realizado.

Reforçamos  que  docentes,  discentes,  técnicos  administrativos  em  educação  e
colaboradores que estejam no espaço da UNIRIO, mantenham o calendário vacinal
contra Covid-19 devidamente atualizado, conforme determinações das Secretarias de
Saúde.

A  Comissão  Permanente  de  Vigilância  de  Agravos  à  Saúde  Humana  permanecerá
vigilante ao cenário epidemiológico, recomendado à Reitoria condutas, com base nos
dados científicos mais atuais.
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