
NOTA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
A Administração Central da UEFS, seguindo orientação do Comitê
Emergencial de Crise para o Enfrentamento da Pandemia da COVID-19,
alerta a comunidade universitária para o significativo aumento do número
de casos de infecção pelo SARS-Cov-2, o vírus causador da COVID-19,
em vários estados da federação. Este aumento decorre da circulação da
subvariante Ômicron BQ.1 e de possíveis novas variantes (B.5.3.1 e
BE.9).
Em Feira de Santana, se observa um crescimento de 50% nas notificações
de casos até o dia 12 de novembro em relação ao mês de outubro (FEIRA
DE SANTANA, BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, nov/2022) 1 .
Diante deste cenário, a Administração Central da UEFS adota as
seguintes medidas de prevenção e controle da COVID-19:
1. Atualização do esquema vacinal contra a COVID-19 (doses de reforço);
2. Notificação imediata ao Serviço de Saúde Universitário (SESU) de
qualquer caso suspeito de
Síndrome Gripal.
3. Testagem diagnóstica através da nossa Sala de Testagem.
4. Reforçar as medidas não farmacológicas como higienização frequentes
das mãos com água e sabão e/ou álcool a 70%, evitar aglomerações, e o
restabelecimento, a partir desta data, da obrigatoriedade do uso de
máscaras nas salas de aulas, nos laboratórios, nas clínicas, em outros
ambientes fechados e nos serviços de transporte da instituição.
Ressaltamos que com grande parte da população vacinada com pelo
menos 3 doses, os novos casos registrados têm evoluído sem gravidade.
Deve-se, entretanto, ser dada atenção às pessoas que possuam



predisposição para evoluir com gravidade (imunossuprimidos e outra
comorbidades).

Referências:
1 Feira de Santana. Secretaria Municipal de Saúde. Boletim
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2 Caso Suspeito de Síndrome Gripal: Indivíduo com quadro respiratório
agudo caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas:
febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.
3 A Sala de Testagem está localizada na sala MT 62, Módulo VI e funciona
diariamente, de segunda a sexta-feira, da 8 às 12h e das 14 às 17h.


