Curitiba, 28 de janeiro de 2022.
PROTOCOLO SANITÁRIO – SEGURANÇA DE RETORNO ÀS AULAS
É com muita alegria que anunciamos a retomada das aulas presenciais na nossa
Escola Madre Anatólia na próxima terça-feira, 1º de fevereiro de 2022.
Sabemos que a pandemia ainda existe, e a estabilização completa ainda não é certa,
havendo oscilações nas curvas da doença, variantes e ainda, muitas incertezas.
Por isso, este retorno se dará em conformidade com a legislação vigente e Protocolo
de Biossegurança elaborado pelo Ministério da Educação e Saúde. Sendo assim, todos
deverão tomar algumas medidas para aumentar ainda mais a prevenção de contágio como:
Manter-se sempre informado (a) sobre a COVID-19 e seus sintomas, como é
transmitida e como prevenir a transmissão, por meio de fontes confiáveis como UNICEF,
OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Curitiba
(SMS);
Monitorar a saúde dos filhos, verificando sua temperatura todos os dias antes de
saírem de casa e caso apresentem temperatura acima de 37,1o ou algum outro sintoma,
não os levar para a escola e procurar atendimento médico;
Se for identificado um aluno com sintomas de síndrome gripal, a escola irá acionar os
responsáveis e orientar o encaminhamento para um médico particular ou Unidade Básica
de Saúde (UBS). Os pais ou responsáveis dos estudantes e os profissionais de educação
também deverão comunicar a escola do aparecimento de sinais, bem como se teve/tem
contato próximo com caso confirmado ou suspeito de Covid-19 e suas variantes, assim
como H3N2. Em situação de caso confirmado, será providenciada a limpeza e desinfecção

imediata do ambiente. Os profissionais e a comunidade escolar devem ser informados, e as
atividades escolares serão reavaliadas.
Orientar os filhos a respeitarem e cumprirem as orientações dos (os) profissionais
que trabalham na escola quanto à higienização, afastamento entre colegas e demais
orientações;
Orientar as crianças maiores de 02 (dois) anos e adolescentes a obrigatoriamente
usarem máscara, cobrindo nariz e boca, dentro da escola, no transporte escolar e em todo
o percurso de casa até a instituição de ensino. Além disso, deve ser mantida quantidade
suficiente de máscaras para as trocas durante o período de permanência na escola,
considerando o período máximo de uso de 3 horas para máscara de tecido e 4 horas para
máscara cirúrgica, ou trocas sempre que estiverem úmidas ou sujas.
Higienizar diariamente as máscaras, materiais escolares e de uso pessoal de seu/sua
filho (a), utilizando álcool 70% ou outro produto similar, atendendo às recomendações dos
órgãos de saúde;
Estimular os filhos a perguntarem e expressarem seus sentimentos a um adulto e
aos/às professores (as), lembrando que eles (as) podem reagir de maneiras diferentes ao
estresse, sendo importante que encontrem apoio na família e na escola;
Enviar diariamente as garrafinhas plásticas de água, para uso individual;
Fazer a higienização ou trocar diariamente o uniforme/roupa que o(a) aluno(a) irá
utilizar na escola.
Assinar o termo de responsabilidade e consentimento livre em situação de pandemia
da COVID-19.
Atenciosamente,

Direção

