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Ofício Circ. n° 14/2020
Santo Antônio de Jesus - Bahia, 16 de Março de 2020
Senhores Pais,
Em virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19) declarada pela Organização Mundial da
Saúde, a COOPEDUCAR, acompanhando as situações relacionadas ao vírus, comunica-lhes
que até o momento as aulas estarão mantidas, pois estamos aguardando o posicionamento
dos órgãos responsáveis. Além disso, não há confirmação da circulação do vírus em Santo
Antônio de Jesus - Bahia.
Orientamos que as crianças e adolescentes que estiverem apresentando sintomas de
gripe/resfriados, febre, ou que estejam com imunidade baixa, permaneçam em casa e
procurem serviços de saúde.
Salientamos que iá intensificamos ações de prevenção contra o vírus, tais como:
1) Sensibilização com os alunos, equipe pedagógica, funcionários e administrativo, da
importância de cuidados com a higiene pessoal;
2) Reforço da higiene de superfícies (mesas, cadeiras, maçanetas de portas com álcool a 70%
ou hipoclorito);
3) Intensificação do uso de copos e garrafas de água individual, não usar bebedouros;
4) Crianças com sintomas respiratórios não deve ir para a escola e não deve ter contato
com idosos;
5) Orientação da forma adequada de lavagem das mãos;
.5C 6) Reforço da etiqueta da tosse ou espirro, sempre protegendo com braços ou ombros;
jf?,| 7) Evitar brincadeiras de contato corporal (abraços e apertos de mão, neste momento) e
compartilhamento de copos, pratos, etc;

8) Orientação aos professores e funcionários a não trabalharem com sintomas respiratórios;
9) Disponibilidade de álcool gel para todos os setores e banheiros da instituição;
l i 10) Aberturas de janelas e portas das salas climatizadas, desligamento do ar condicionado.
11) Suspensão de lanche coletivo.
Lembramos ainda que o evento que aconteceria no dia 17/03/2020 (terça-feira), no Centro
Cultural, para às turmas do G1 ao 5° Ano está suspenso. O valor pago para participação
do evento será devolvido.
Qualquer modificação no cenário atual, será comunicada pela nossa Instituição.
Atenciosamente,

aj/icelma[fosta Argôlo
D iretora Pedagógica

