Maceió, 16/Mar, 2020
COMUNICADO
Prezados pais e/ou responsáveis,
Em virtude da pandemia de coronavírus em todo o mundo e do aumento de número de casos da
doença no Brasil, é importante que estejamos atentos e adotemos as medidas preventivas indicadas pelo Ministério da Saúde e médicos infectologistas conceituados.
O colégio SS. Sacramento está intensificando, constantemente, as orientações para os nossos
alunos sobre a importância da frequente higienização das mãos (lavando com água e sabão e o
uso do álcool em gel, que está disponível em todos os setores).
Alguns Eventos do nosso calendário 2020, serão suspensos, enquanto se mantiver a
recomendação dos órgãos de saúde responsáveis, dentre eles:
- Congresso da Juventude Sacramentina;
- O terço com Família;
- Excursões Pedagógica (1º semestre).
Os outros eventos iremos informar em breve!
ORIENTAÇÕES GERAIS:
1. Solicitamos que, se a criança ou adolescente apresentar qualquer sintoma de gripe, fique em
casa, e, de preferência, sem contato com os idosos, até se recuperar. Dessa forma, estaremos
resguardando a saúde do seu filho e também dos colegas da escola.
2. Se o aluno está voltando de viagem ao exterior, é importante que fique em casa e não
frequente a escola por sete dias como recomendado pelo Ministério da Saúde.
3. Também pedimos a colaboração para que cada criança traga seu próprio recipiente de água
para a escola, evitando assim contato direto com o bebedouro.
4. O papel das famílias nesse momento é de fundamental importância. Por isso, orientem seus
filhos a evitar beijar e abraçar os colegas na escola. Eles podem até criar um cumprimento
diferente e divertido, mas que não implique em contato direto entre eles.
5. Importante ressaltar que, até o momento, não há qualquer recomendação das autoridades a
respeito do fechamento das escolas.
6. Estamos atentos a todas as informações e adotaremos novas medidas caso se faça
necessário.
Agradecemos a compreensão.
Equipe Gestora

