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Dear aluno/responsável,
Estamos muito felizes com a retomada das
nossas aulas presenciais e temos certeza que, juntos, um
cuidando do outro, somos capazes de garantir
a segurança de todos.
A escola já está pronta para recebê-los (as) com
sinalização sobre os novos hábitos de higiene/ limpeza e
adequações para garantir o distanciamento físico. Além
disso, nossos funcionários também estão treinados e
prontos para ajudá-lo (a) no que for necessário.
Neste e-book, consolidamos as principais orientações do
nosso protocolo de segurança. Contamos com você para
garantir uma volta às aulas segura para todos!

Grupos de risco
Alunos que fazem parte do grupo de risco devem ficar em
casa e realizar as atividades remotamente.
Confira as classificações do grupo de risco:
• Pessoas com 60 anos ou mais;
•
Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência
cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de
arritmias);
•
Doença renal crônica em estágio avançado
(graus 3, 4 e 5);
•
Portadores de Pneumopatias graves ou descompensadas
(dependentes de oxigênio, portadores de Asma moderada e
Grave, DPOC);
• Transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea;
• Obesos com IMC > 30;

• Diabetes mellitus (tipo 1 e 2);
• Fibrose cística;
• Doença cerebral vascular (AVC);
• Hipertensão;
• Portadores do HIV;
• Tabagistas;
• Gestantes;
•
Imunodeprimido
s em geral.

Triagem
Ao chegar à unidade, todos
os alunos passarão
por uma triagem com medição da
temperatura corporal e checagem
de sintomas.
Se você estiver com algum dos
sintomas abaixo, não será
permitida a sua entrada na
unidade.

É muito importante praticar o auto isolamento diante de
quaisquer sintomas. Essa medida garante a sua segurança e
evita a cominação de outros alunos e colaboradores.

Ao chegar à Cultura
A higiene das mãos é uma das
principais medidas para
prevenção da infecção pelo
Covid-19. Por isso, todos os
alunos devem realizar a higiene
das mãos frequentemente
na chegada e saída da escola, e
após utilizar o banheiro.
O Red Lion café estará fechado no
primeiro semestre.
Dispensadores com álcool 70%
estão disponíveis em todas as
unidades em diversos ambientes,
como nas salas de aulas, nas
entradas e saídas, perto de
banheiros
e corredores.

Entrada e saída de alunos
Os alunos devem chegar no horário definido de início das
aulas, evitando atrasar ou chegar com muita
antecedência. Até 4 dias antes do início das aulas, todos
os alunos do modo Presencial Alternado serão informados
via email ou Classapp o dia em que devem comparecer à
escola para a primeira aula presencial. Importante lembrar
que não são permitidas aglomerações ou socializações ao
chegar ou após deixar a sala de aula.

Sobre o uso de máscara
O uso de máscaras de tecido ou
descartáveis é obrigatório em
todas as dependências
da escola. Nossos funcionários e
professores também usarão
faceshield para redobrar os
cuidados.

Já tive Covid-19,
devo usar a
máscara?
Sim! As organizações de saúde
recomendam que o uso de máscara
e as demais medidas básicas de
prevenção sejam mantidas também
por aqueles que já tiveram a doença,
pelo seguinte motivo:
•
A imunidade definitiva é
provável, mas ainda não está
confirmada. O risco de reinfecção
ainda não está descartado.

Recomendações para o uso da máscara
•
As máscaras devem ter tamanho adequado para que
fiquem bem ajustadas ao rosto, cobrindo boca e nariz sem
deixar folgas nas laterais;
•
Sempre higienizar as mãos antes e depois de colocar e
retirar máscaras;
•
Colocar e retirar as máscaras manuseando as alças/
elásticos. Depois de ajustada, não tocar mais na parte
frontal da máscara;
•
Máscaras de pano devem ser trocadas a cada 2-3 horas
(ou antes, se estiverem sujas ou molhadas);
•
Máscaras descartáveis devem ser trocadas a cada 4
horas;
•
Máscaras de pano sujas devem ser guardadas em
recipientes (como sacos plásticos) diferentes das limpas;
•
Máscaras descartáveis devem ser desprezadas em lixeira
com tampa;
• Não compartilhar máscaras, mesmo limpas.

Etiqueta da tosse
Ao tossir é muito importante praticar a etiqueta da tosse.
•
Ao tossir e espirrar, cobrir a boca e o nariz com um
lenço descartável;
•
Descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos com água e
sabonete ou solução de álcool 70%;
•
Na falta de um lenço, utilizar o antebraço, mas nunca as
mãos.

Salas de aula :
Somente as salas com boa ventilação natural serão
utilizadas e o número de alunos presentes foi reduzido
para garantir um distanciamento seguro.

Limpeza
A limpeza nas unidades
está reforçada com
aplicação de produto com
ação antimicrobiana. Todas
as salas e carteiras serão
higienizadas entre as
turmas de alunos.

Nas salas de aula, também
haverá álcool líquido e papel
toalha sempre disponíveis para
higienização dos computadores e
mesas.

Compartilhamento
de objetos
Não será permitido o
compartilhamento de
objetos e material didático
entre os alunos.

Condução dos casos positivos
Caso surja um caso suspeito ou positivo de Covid-19,
informaremos todos aqueles que tiveram contato próximo.
Aqueles alunos que tiveram contato com o vírus devem ficar
em casa por 7 dias, se estiverem sem sintomas
(assintomáticos).
No caso de surgimento de algum sintoma, deve-se buscar
orientação médica para realização de exames ou modificação
do período de isolamento, que será decidido pelo médico
responsável.

Sala de acolhimento
Os alunos que apresentarem, durante as aulas, quaisquer
sintomas suspeitos, serão encaminhados para uma sala
de isolamento.
Caso o aluno esteja apresentando desconforto ou
sintomas graves, será encaminhado para um
pronto-socorro. Já aqueles que estiverem com sintomas leves
serão dispensados para casa o mais rapidamente possível. Se
for uma criança, avisaremos o responsável para buscá-la

Esperamos que as recomendações
sejam seguidas para que nosso retorno
às aulas seja seguro e repleto de
aprendizados.
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