REGRESSO AO ISCAL 2020/2021

NORMAS DE CIRCULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO

RECOMENDAÇÕES GERAIS
O edifício estará aberto das
7h30 às 23h30 de segunda-feira a sábado (exceto
feriados). Nos restantes
períodos o acesso ao edifício
é interdito.

Mantenha o distanciamento
físico de dois metros nos
espaços comuns do edifício.

Respeite as regras de higiene definidas.

Limpe e desinfete as mãos
com frequência.

Sempre que possível, as
janelas e portas devem
permanecer abertas para
uma mais eficaz circulação
do ar.

É obrigatório utilizar máscara
no interior do edifício, incluindo nas salas de aula.

Em caso de apresentar
sintomas de covid-19 ou
não se sentir bem, permaneça
em casa.

Devem ser privilegiadas as
reuniões online entre docentes e estudantes.

Os elevadores estarão
bloqueados e apenas devem
ser utilizados em situações
devidamente justificadas.

Respeite os percursos de
mobilidade definidos no
interior do edifício.

Deve ser respeitado o limite
de pessoas em simultâneo
assinalados nos diferentes
espaços.

As medidas adotadas serão
revistas no caso de haver novos
desenvolvimentos sobre a situação
pandémica.
PARA MAIS INFORMAÇÕES
CONSULTAR:
Plano de Contingência IPL
https://bit.ly/2GLAWvR

Tenha em atenção e respeite
a sinalética indicada.

Procure minimizar a interação social.

Direção Geral de Saúde
https://covid19.min-saude.pt/
www.iscal.ipl.pt
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RECOMENDAÇÕES ESTUDANTES
O atendimento na Divisão
Académica e na Biblioteca
estará disponível mediante
marcação.

É obrigatório utilizar máscara
durante as aulas.

Está vedada a permanência
na biblioteca enquanto local
de estudo e de realização de
trabalhos.

Deve permanecer no seu
lugar o maior tempo possível, minimizando a circulação
dentro e fora da sala de
aulas.

Os trabalhos de grupos e
outras atividades letivas
devem ser realizadas online.

Os turnos A e B de cada
turma deverão ser integralmente respeitados não
podendo existir trocas.

Nas salas de aula sente-se
apenas nos lugares assinalados para o efeito.

Nas salas de aula deverá
sentar-se primeiramente nos
lugares mais distantes dos
corredores evitando o cruzamento com colegas já sentados.

A saída das aulas deve ser
ordenada, devendo sair em
primeiro lugar as pessoas
mais perto da porta e do
corredor da sala.

Após terminarem as aulas
solicita-se que a presença
no interior do edifício seja
minimizada evitando assim
situações de sobrelotação
dos espaços.

Deve ser respeitado o limite
de pessoas em simultâneo
assinalados nos diferentes
espaços.
As medidas adotadas serão
revistas no caso de haver novos
desenvolvimentos sobre a situação
pandémica.

No caso dos anfiteatros
deverá sentar-se primeiramente nos lugares do meio.
No caso das laterais deverá
sentar-se primeiramente nos
lugares mais afastados do
corredor.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
CONSULTAR:
Plano de Contingência IPL
https://bit.ly/2GLAWvR
Direção Geral de Saúde
https://covid19.min-saude.pt/
www.iscal.ipl.pt
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