Circular- 002/2020
Campo Bom, 10 de março de 2020
Prezada Família!

Campo Bom confirmou nesta terça-feira seu primeiro caso de coronavírus. Secretaria
Municipal de Saúde informa que paciente encontra-se bem, seus familiares não apresentam
sintomas.
A secretaria da saúde está atenta e monitorando, tranquilizando a todos. Cabe a cada
cidadão auxiliar, fazendo sua parte. Desta forma, solicitamos que cada família converse com seu
filho(a) reforçando as medidas conforme segue abaixo:

Medidas Individuais (profissionais, alunos e responsáveis):
-Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão antes das refeições, após tossir, espirrar ou
usar o banheiro. Quando não houver sujidade visível, pode-se usar as preparações alcoólicas
(álcool gel, por exemplo);
-Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com superfícies;
-Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal;
-Aplicar a etiqueta respiratória: proteger com lenços (preferencialmente descartáveis) a
boca e nariz ao tossir ou espirrar para evitar disseminação de gotículas das secreções. Na
impossibilidade de serem usados lenços, recomenda-se proteger a face junto à dobra do
cotovelo ao tossir ou espirrar;
-Atentar à presença de febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza, etc.). Se estiverem
presentes, procurar um serviço de saúde e seguir recomendações de afastamento;
-O uso de máscaras por indivíduos sadios não representa, quando adotado de forma
isolada, uma medida de prevenção. A lavagem de mãos e a etiqueta respiratória se
constituem em medidas de maior efetividade. Além disso, o uso da máscara sem a
lavagem de mãos e a etiqueta respiratória pode prejudicar sua eficácia na redução do
risco de transmissão. ( fonte: NOTA INFORMATIVA CONJUNTA COE-RS, SES/RS
E SEDUC - RS Assunto: informações sobre medidas de prevenção da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19) dirigidas à comunidade escolar.
O Colégio isolou bebedouros temporariamente e está reforçando com os alunos os
cuidados e medidas de prevenção.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente
Equipe Diretiva

