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COMUNICADO 02/2020
DE: DIREÇÃO DO COLÉGIO SÃO JOÃO BATISTA
PARA: PAIS DE ALUNOS
ASSUNTO: VIROSES
Senhores Pais,
Conforme orientações da FENEP, SINEPE, MEC, CNBB e nas reuniões ao longo desta
semana, lembramos os cuidados necessários e medidas preventivas para afastar os vírus do
ambiente escolar:
• Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar
• Utilizar lenço descartável para higiene nasal
• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
• Não compartilhar objetos de uso pessoal
• Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à
base de álcool
• Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente
• Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes,
animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.
Se a criança estiver com sintomas de gripe, não vir para o colégio

Fique atento aos sintomas!
São sintomas da doença: febre, tosse, dificuldade para respirar e falta de ar. Em casos mais
graves, há registro de pneumonia, insuficiência renal e síndrome respiratória aguda grave.

Saiba como o coronavírus é transmitido
As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento,
mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias
ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com
alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.
É importante observar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma
continuada. Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros são
menos. Ainda não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de pessoa para pessoa.
Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com
secreções contaminadas, como: gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal
próximo, como toque ou aperto de mão; contato com objetos ou superfícies contaminadas,
seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Vamos, juntos, fortalecer essa rede de proteção!
Caxias do Sul, 12 de março de 2020.
Atenciosamente,
Ir. Miriam Silva Souza
DIRETORA

