Cartilha para Alunos
Orientações para prevenção
da transmissão de Covid-19

O que é a COVID-19?
A COVID-19 é uma doença respiratória causada pelo Coronavírus. A maioria das pessoas
que se expõe aos vírus não apresenta sintomas, mas cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória.
O Coronavírus é transmitido de um pessoa
doente para outra através do contato próximo, o qual pode acontecer com um aperto
de mão ou quando gotículas de saliva da pessoa infectada entram em contato com nosso
nariz, olhos e boca.
O vírus também pode nos infectar se encostarmos em objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, maçanetas ou mesas, e
tão logo levemos nossas mãos ao rosto.
Caso você apresente sintomas gripais, fique
resguardado em casa.
Na escola, se você apresentar quadro de gripe deve procurar ajuda e será encaminhado
para atendimento.

Os sintomas da COVID-19 são muito semelhantes aos de
outras gripes. Procure atendimento médico se estiver com
febre elevada, tosse seca persistente e dificuldade de respirar.

Uso e manuseio da máscara
Existem vários tipos de máscaras faciais. É importante você
experimentá-las e ver com qual se adapta melhor.
Além de usar a máscara, é necessário ter alguns cuidados
para que a máscara possa protegê-lo do vírus:

O tempo de duração de cada máscara depende do material
com o qual ela foi confeccionada. É necessário trazer uma
máscara reserva para fazer a troca quando ela estiver saturada. A máscara usada sempre deve ser guardada em um
saquinho plástico.

Etiqueta respiratória
Use a parte interna do cotovelo para tossir
ou espirrar.
Use lenço descartável para a higiene nasal
e bucal. Não se esqueça de descartá-lo
imediatamente no coletor orgânico.
Sempre que sua máscara estiver saturada
(úmida), você deve trocá-la. Lembre-se: a
máscara usada deve ser guardada em um
saquinho plástico mesmo se for descartável.
Higienize as mãos antes de tocá-la no rosto, coçar olhos ou nariz, ou antes de se alimentar.
Você deve manter distância de 1,5m das
demais pessoas em todos os ambientes
da escola.

Previna-se
Ser solidário é legal, mas é necessário ter
cuidado para você e seu colega não correrem risco. Não compartilhe nem materiais
didáticos, como canetas e réguas, nem objetos pessoais como brinquedos e garrafa
d’água.
Higienize seu celular, mas cuidado: O álcool
gel pode danificar os componentes eletrônicos; então prefira álcool isopropílico com
concentração 70%.
Os ambientes devem permanecer arejados; portanto, não esqueça de se agasalhar bem nos dias mais frios.
Na volta do recreio, vamos precisar de seu
auxílio para passar álcool na sua mesa e desinfetá-la.
Cumprimente as pessoas com sorrisos e
acenos. Evite abraços e apertos de mão.

Higienize as mãos
É necessário higienizar bem as mãos sempre que você encostar em alguma superfície que não seja sua classe, como
maçanetas, interruptores ou corrimão.
Você pode higienizar suas mãos com álcool gel ou lavá-las.

Ao sair de casa
No trajeto entre seu lar e a escola, alguns cuidados são importantes:
Coloque sua máscara facial antes de sair.
Leve uma máscara de reserva e uma sacola
para guardar a suja.
Verifique se está levando seu Kit Pessoal
de Prevenção: Garrafa d’água, lenços de
papel, álcool gel e máscara de reserva.

Se utilizar transporte público, higienize as
mãos após tocar superfícies. Na volta, troque de roupa assim que chegar em casa.
Se tocar em botoeiras do elevador, maçanetas ou corrimão de escadas, higienize suas mão com álcool gel.
Evite sempre qualquer tipo de aglomeração, mantendo distanciamento de outras
pessoas.

Ao chegar à escola
Respeite a portaria indicada para sua série,
evitando aglomerações.
Utilize máscara facial. A viseira pode ser
utilizada como proteção adicional, mas
não dispensa a máscara facial.

Higienize as mãos com álcool gel.

Higienize seu calçado no tapete desinfetante.

Verifique a temperatura para aferir febre.

Respeite o fluxo demarcado nos corredores
e mantenha distância também ao subir escadas.

Turmas divididas

Para atender as exigências sanitárias de afastamento entre
pessoas, a escola reorganizou as mesas com distanciamento
de 1,5m entre si. Desta forma, só conseguirá atender meia
turma por vez.
Cada turma será dividida em grupo A e B e virá para a escola em dias alternados, como no exemplo:
Turma

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

231 A

Presencial Domiciliar Presencial Domiciliar Presencial

231 B

Domiciliar Presencial Domiciliar Presencial Domiciliar

O grupo que iniciou a primeira semana no
presencial, na segunda semana fará itinerário inverso, de forma que a cada duas semanas os alunos terão contato presencial com
todos os professores.
No dia em que estiver em casa, os alunos receberão a gravação das aulas e as mesmas
atividades que os alunos presenciais receberam.

Para saber mais
Esta cartilha foi produzida pelo Colégio Sinodal do Salvador
com base nas informações divulgadas pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde para prevenção da
transmissão da COVID-19 e integra a ações de mitigação
contidas no Plano de Contingência da Escola.
Acesse o Plano de Contingência do Colégio e vídeo orientador sobre protocolos no site:
https://sinodalsalvador.org.br/
Acesse orientações complementares sobre a COVID-19:
https://coronavirus.saude.gov.br
https://prefeitura.poa.br/coronavirus

Na volta às aulas presenciais, cuide-se:
Higienização, proteção e distanciamento!
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