FLUP - ANO LETIVO 2021-2022
COVID-19 – INSTRUÇÕES PARA SUA SEGURANÇA

1. O uso de máscara é obrigatório para todas as pessoas que circulem nos espaços interiores da
FLUP e vivamente recomendado nos espaços exteriores (obrigatório sempre que se verifique
concentração de pessoas).
2. Respeite os circuitos de circulação estabelecidos. Há portas distintas para entrada e saída da
FLUP:
a. A entrada realiza-se pelas duas portas voltadas a norte/ocidente – “Porta Principal” e
“Porta Lateral”.
b. A saída realiza-se por quatro portas – “Porta Principal” e portas voltadas ao pátio interior
(viradas a sul).
c. O acesso às Torres A e B realiza-se pelas Portas do Piso 0 (junto dos cacifos de correio).
d. A saída das Torres A e B realiza-se pelas Portas do Piso 1.
3. A circulação no interior da FLUP deve fazer-se sempre pelo lado direito. Respeite a sinalização.
Evite paragens e congestionamentos.
4. À entrada nas salas de aula e dos anfiteatros registe o seu Cartão UP no sensor (no lado
esquerdo da porta). O registo é obrigatório para todos os que vão permanecer no local
(Professores e Estudantes) e é fundamental para definir linhas de contágio no caso de se vir a
detetar algum caso de COVID-19.
5. No interior das salas de aula há dispensadores de desinfetante e papel, para que cada pessoa
possa proceder à higienização do seu posto de trabalho. À entrada retire uma folha de papel
e coloque nela desinfetante e, de seguida, higienize a superfície do seu posto de trabalho. No
final da aula, à saída, coloque o papel utilizado na «Papeleira Covid-19».
6. Todo o restante lixo deverá ser colocado nos ecopontos, distribuídos pelos corredores.
7. Cumpra o distanciamento social. Comece a ocupar os lugares nas salas de aula e nos
anfiteatros pelo fundo, para preservar distanciamento em relação ao Professor.
8.

Nas salas de aula conserve as janelas abertas na posição basculante.

9. Todos os casos de infeção por COVID-19, mesmo se contraídos fora do espaço da FLUP, devem

ser comunicados para o email subdiretor@letras.up.pt. No caso dos Estudantes deve ser
indicado o curso e o ano curricular frequentado.

Entradas (a vermelho) e saídas (a azul) na FLUP:

