Medidas adotadas pelo Colégio Dom Bosco de Siqueira Campos - PR de
prevenção ao COVID-19

●

Demarcação do espaço para entrada respeitando o distanciamento 1,5 m preconizado;

●

As carteiras, mesas e cadeiras dos alunos manterão o distanciamento mínimo de 1,5m;

●

Orientação para que os alunos e colaboradores lavem com frequência as mãos até a
altura dos punhos, com água e sabão ou higienizar com álcool gel 70%;

●

Disponibilizar para cada funcionário da instituição máscaras e álcool 70%;

●

Disponibilizar em cada sala de aula um frasco de álcool gel 70% que será utilizado
obrigatoriamente antes de entrar em sala;

●

Os professores receberão um Kit EPI Enfrentamento COVID-19, higienizado de
acordo com as normas de biossegurança contendo: máscara de acetato, álcool líquido,
álcool gel, pano multiuso descartável, par de luvas descartáveis;

●

Orientação sobre cobrir o nariz e boca com o braço e não com as mãos, sempre que
tossir ou espirrar;

●

Aferir, obrigatoriamente na entrada, a temperatura corporal do aluno com
termômetro infravermelho a fim de evitar contato;

●

Para alunos com temperatura corporal acima de 37º haverá o preenchimento do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) com orientações para
procurar assistência médica, sendo que só poderá retornar a escola com liberação do
profissional da saúde;

●

O contato com os olhos, nariz e boca devem ser evitados, caso aconteça devem ser
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lavados imediatamente;
●

Não serão aceitos alunos com sintomas gripais, tosse, febre, coriza nasal, dor de
garganta, dificuldade para respirar;

●

Cada aluno (ou o responsável), terá o compromisso pela máscara, podendo ser
descartável ou de tecido, não sendo permitida a entrada sem a mesma;

●

Não é permitido o contato físico, será trabalhado para adotar o comportamento
amigável preservando as normas;

●

Portas e janelas serão mantidas abertas para circulação do ar;

●

Não haverá aulas de Educação Física de Esportes COLETIVOS para evitar o contato
físico;

●

Os alunos deverão entrar na instituição e se dirigir diretamente para sala de aula;

●

Cada aluno deverá permanecer sentado na sua carteira evitando a circulação;

●

O uso do laboratório de multimeios e biblioteca neste período serão suspensos;

●

O uso dos banheiros será controlado para evitar aglomerações;

●

Objetos e materiais escolares não serão compartilhados;

●

Caberá aos alunos trazer somente o material necessário para as atividades do dia;

●

Tanto o caderno como todo material deverá conter etiqueta com nome do aluno,
aconselhamos que os cadernos sejam encapados com plástico contact, a fim de facilitar
a higienização;

●

Caso o aluno esqueça algum material, a escola não irá dispor de material extra para
empréstimo;

●

Brinquedos coletivos não serão permitidos;

●

Suspensão de fornecedores, vendedores e afins, optando pelo home office;
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●

Não haverá intervalo e/ou recreios em áreas coletivas para evitar aglomerações;

●

Compromisso em organizar um cronograma de atendimento aos nossos alunos na
chegada e no término das aulas a fim de evitar aglomerações em frente à instituição.
Os horários de chegada e saída dos alunos será escalonado, sendo 2 ou no máximo 3
turmas por vez e os horários de entrada e saída precisam ser rigorosamente
respeitados;

●

A liberação dos alunos será de forma gradativa e por turma, conforme horário
estabelecido a fim de evitar aglomerações;

●

Realização de limpeza minuciosa do ambiente, equipamentos, componentes, peças e
utensílios, a cada troca de turma, turno e/ou alunos;

●

Alunas e professoras com cabelos presos e sem adereços;

●

Alunos que tiverem problemas respiratórios, de imunidade e/ou residem com idosos
ou familiares considerados do grupo de risco, orientamos a não frequentar as aulas;

●

Solicitamos que cada aluno traga sua garrafa de água e encha ao entrar na instituição.

Para dúvidas ou sugestões contate o Colégio através dos números presentes neste
rodapé.
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Anexo I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Aluno(a),

______________________________________________,

portador(a) do RG n° _________________,

e

do

Matrícula n° ____________,

a

temperatura

por

apresentou

CPF

n° _____________,
corporal

aferida

termômetro infravermelho de _______ °C, aferido pelo(a) profissional

________________________________.
Declaro

que

eu, _______________________________________________,

responsável pelo(a) aluno(a) ________________________________________,
fui devidamente informado(a) sobre a necessidade de avaliação de um profissional
médico da rede de saúde para a devida conduta. Será possível o retorno de frequência das
atividades escolares após o cumprimento da conduta que devo ser submetido(a), com
data de início ___/___/_____, previsão de término ___/___/_____, local de
cumprimento da medida ___________________________________________,
bem como as possíveis consequências de sua não realização.
O funcionamento da medida de saúde pública a que o(a) aluno(a) acima referido está
sujeito, ao próprio aluno(a) e/ou seu responsável, sobre riscos do não atendimento da
medida. De acordo com o meu atendimento, o(a) aluno(a) e/ou seu responsável, está em
condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes
orientações:

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Nome do profissional: _______________________________________
Assinatura do profissional:___________________________________
Assinatura do responsável pelo aluno: ____________________________

Siqueira Campos – PR, ____ de ___________________ de 2020.
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