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CONDIÇÕES SANITÁRIAS
1. Adaptar o ambiente, instalações, de forma a respeitar distanciamento de 1,5 a 2 metros entre os
clientes;
2. Aferir a temperatura corporal, antes da entrada, se maior ou igual a 37,8°C, não poderá entrar no
local;
3. Somente será permitida a entrada com o uso de máscara;
4. Proceder à desinfecção com álcool antes da entrada em sala de aula;
5. Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas);
6. Uso contínuo de mascaras e higienização das mãos;
7. Tornar obrigatório o uso de recipientes individuais para consumo de água;
8. Evitar contato de reservatórios pessoais com torneiras e outros dispositivos de abastecimento de
água potável;
9. A empresa deverá providenciar a limpeza e desinfecção das as salas aulas utilizadas ao término
das atividades.
Obrigatoriedade da assinatura do Termo de responsabilidade de uso de ambientes internos da
Universidade de Taubaté. Anexo I.
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Anexo I

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE AMBIENTES INTERNOS DA UNIVERSIDADE
DE TAUBATÉ

Eu,____________________________________________________, CPF ________________,
organização ___________________________, declaro ser o responsável pelo ambiente no
período de ___________________________________________________________________
no horário de ___________________________________. Declaro também estar ciente de que
devo

zelar

pela

conservação

das

instalações

do

setor

e

limpeza

da

estrutura,

responsabilizando-me pelos danos que vierem a ocorrer, bem como também tenho ciência que
a Universidade de Taubaté não se responsabiliza por qualquer ação praticada por mim ou
convidados, bem como também não se responsabiliza por materiais de qualquer natureza
deixados em suas dependências antes, durante e após o período do evento, e que todo o
espaço da solicitação será por mim vistoriado, me comprometendo a cumprir todas as
exigências, quanto as medidas para prevenção, controle dos riscos de transmissão da covid-19
nos ambientes da UNITAU. Qualquer incidente que ocorrer, em função de imperícia ou
omissão, implicará em suspensão do direito de realizar reservas de salas ou auditórios por
parte do responsável e da organização a qual ele pertença.

Data: __ /__ /____

______________________________________
Responsável

Telefone:
E-mail:

