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RECOMENDAÇÃO REITORIA UESC Nº 01/2022 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no 
uso de suas atribuições, visando atualizar as medidas para 
enfrentamento à COVID devido ao surgimento da subvariante 
BQ.1 derivada da variante Ômicron (responsável pelo surto 
ocorrido em janeiro de 2022), e observando uma nova escalada no 
número de casos positivos dentro e fora do Campus e até mesmo 
internações decorrentes do SARS-CoV-2, o início dos jogos da 
Copa do Mundo e a proximidade das festas de fim de ano que, 
aliadas à flexibilização das medidas de proteção, tendem a gerar 
aumento considerável nas aglomerações e deslocamentos dos 
membros da comunidade acadêmica entre as diversas regiões do 
país, 

 recomenda a retomada de algumas medidas de proteção 
contra a COVID-19 dentro do Campus, uma vez que a 
disseminação dessa variante de preocupação pode resultar 
em um novo pico pandêmico que poderá comprometer a 
saúde dos membros da nossa comunidade, além de impactar 
nas atividades acadêmicas e administrativas da Universidade. 

 recomenda a comprovação da atualização do status vacinal 
contra a COVID-19 por todos os membros da comunidade 
acadêmica (servidores, terceirizados e discentes), como 
medida prioritária e indispensável, necessária devido à já 
comprovada eficácia das vacinas contra as diferentes 
variantes do SARS-CoV-2, contribuindo para a contenção da 
disseminação e gravidade da doença.  

 recomenda a retomada do uso de máscaras de proteção 
respiratória, preferencialmente máscaras cirúrgicas 
descartáveis ou PFF-2, em todos os espaços fechados da 
Universidade e veículos de transporte de servidores, bem 
como reforçamos a necessidade de manutenção dos cuidados 
com a higienização.  

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 
 


