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O Diretor-Geral do Câmpus Votuporanga do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, considerando o Comunicado no 23/2022 - GAB-RET/CHE-RET/RET/IFSP, de 16 de
novembro de 2022, que enfatiza e se pauta:

I. na NOTA TÉCNICA No 16/2022-CGGRIPE/DEIDT/SVS/MS do Ministério da Saúde, que aponta aumento de 120%
da média móvel de casos de Covid-19 na semana epidemiológica de 6 a 11 de novembro, em relação à semana
anterior, e recomenda atenção quanto às medidas de higiene, uso de máscaras e completude do esquema
vacinal, incluindo doses de reforço; 

II. na nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, emi da em 11 de novembro, alertando para “uma tendência
de curva em aceleração importante de casos novos de infecção pelo SARS-COV-2 quando comparado com o mês
anterior", destacando a circulação da subvariante BQ.1 da Ômicron;

III. no alerta emi do em 10/11 pela Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo,
recomendando o uso de máscaras em locais de risco, como transporte público e aglomerações;

COMUNICA que, a par r de 21 de novembro de 2022, nas dependências do IFSP Câmpus
Votuporanga, torna OBRIGATÓRIO o uso de máscaras de proteção individual em todos os ambientes da
instituição.

Por fim, INFORMA que con nuará o acompanhamento periódico dos indicadores sanitários e dos
novos cenários trazidos pela COVID-19 e seus possíveis impactos à nossa comunidade, com o obje vo de prezar
por um ambiente seguro a todos.

Destaca-se que nas dependências do IFSP - Câmpus Votuporanga, o uso de máscara é obrigatório
para servidores e visitantes.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente

Rafael Garcia Leonel Miani
Diretor-Geral em exercício

 

Câmpus Votuporanga/SP, 18 de novembro de 2022
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