
Prezados(as) Moradores(as) do CRUSP, 

  

A Plataforma Pasteur-USP fará a coleta de amostras para o diagnóstico de SARS-CoV-2 
de todas as pessoas que estejam residindo no CRUSP nesse momento de pandemia, seja 
morador, seja hóspede, independentemente de terem recebido essa mensagem eletrônica 

em suas caixas-postais.  

LOCAL: Saguão de Entrada do Restaurante Central 

ESCALONAMENTO DE DATA / HORÁRIO 

Dia 20/04/2020 (segunda-feira) 

Horário Reservado*: 8h30 às 10h 

Bloco A1: das 10h às 10h45 

Bloco A: das 10h45 às 11h15 

Bloco B: das 11h15 às 12h30 

Bloco C: das 14h às 14h45 

Bloco D: das 14h45 às 15h30 

Bloco E: das 15h30 às 16h15 

Bloco F: das 16h15 às 17h 

Bloco G: das 17h às 17h45 

 *Uma mensagem será enviada individualmente a todas as pessoas que deverão se dirigir 

à coleta no horário reservado (8h30 às 10h). 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO E QUESTIONÁRIO PASTEUR-USP 

Antecedendo a testagem, os(as) moradores(as) deverão preencher e assinar um 
questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que serão fornecidos pela 
Plataforma Pasteur-USP. Cada pessoa dever levar sua própria caneta. 

  

EVITANDO CONTÁGIOS 

Os moradores devem se dirigir ao local de coleta no horário previsto usando máscara. 
Todos estão recebendo máscaras no dia de hoje. Uma vez lá, devem manter a distância 
de 1,5 a 2 metros de cada pessoa na fila. Evitar aglomerações é essencial.  

  



INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

O Conjunto Residencial da USP, formado por oito blocos de apartamentos e alojamentos, 
configura uma comunidade em si. A estratégia de testagem dos membros de uma 
comunidade tem sido usada com sucesso em muitos países, pois possibilita a adoção de 
medidas efetivas e apropriadas aos indivíduos com diagnóstico positivo, bem como às 
pessoas do seu entorno social. A testagem também é importante por permitir acompanhar 
a evolução (ou não) dos sintomas, protegendo o portador do vírus com as medidas de 

saúde apropriadas. 

As amostras a serem coletadas serão por meio de swabs naso e orofaríngeo. Das pessoas 

possivelmente sintomáticas, uma amostra de sangue será coletada. 

  

PARTICIPAÇÃO DE TODOS(AS) 

Todas as pessoas que mantenham residência no CRUSP nesse momento de pandemia 
devem se dirigir para a testagem de COVID-19, mesmo que não tenham recebido essa 
mensagem em suas caixas postais. A prevenção da comunidade do CRUSP é o nosso 
objetivo. O sucesso da ação depende desses dados, independentemente da situação 
regular ou irregular em que o morador ora se encontre. 

  

Atenciosamente 

  

Plataforma Pasteur-USP 
Superintendência de Assistência Social - USP 

 


