Teutônia, 03 de março de 2020.
Circular 02/20.
COMUNICADO - ORIENTAÇÕES SOBRE CORONAVÍRUS
Vivemos mundialmente momentos de preocupação devido a pandemia do Vírus COVID-19, conhecido
como CORONAVÍRUS que, infelizmente, já apresentou caso concreto no Brasil. O CT vem recomendar e orientar,
além de apresentar iniciativas que serão intensificadas iniciando nesta semana.
Orientações:
• Modo de transmissão: pessoa-pessoa através de gotículas respiratórias (tosse, espirro, fala e secreções);
• Transmissibilidade: média de sete dias após o início dos sintomas;
• Sintomas: febre, dificuldade para respirar e resfriados (muita semelhança a outras infecções respiratórias).
Recomendações:
• Caso apresente algum dos sintomas, consultar um médico imediatamente;
• Higienizar frequentemente as mãos com água, sabão e álcool gel;
• Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos;
• Evitar contato próximo com pessoas doentes;
• Permanecer em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente;
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência.
O CT, durante esta semana, intensificará algumas ações:
• Aumento da frequência da higienização de ambientes, especialmente, nos espaços usados pelas crianças, onde
há maior manipulação de brinquedos, objetos;
• Disponibilização de recipientes com álcool gel;
• Manutenção dos ambientes ventilados;
• Ações com colaboradores e estudantes com o objetivo de esclarecer e orientar a respeito do tema.
O tema também será discutido nas aulas dos diferentes componentes curriculares para as séries em que
a abordagem científica, histórica, política, social e estatística seja interessante, necessária e oportuna.
Reiteramos que estamos atentos ao cenário, bem como às informações, agindo a fim de preservarmos a
saúde de todos, reconhecendo o momento como oportunidade para ensino e aprendizado.
Para isso, novamente, destacamos que, na atuação conjunta de toda a comunidade escolar, pais, estudantes, funcionários e professores, experimentaremos a efetividade da prevenção, da preservação da saúde e do
aprendizado.
Permanecemos à disposição para o diálogo e contamos com a colaboração de todos.
Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor

