
 

 

Queridas Famílias, 

Com o período chuvoso, vêm os surtos de vírus respiratórios, incluindo influenza e resfriado comum. 

Como de costume, recomendamos que: 

 Mantenham as carteiras de vacinação dos seus filhos atualizadas; 

 Caso a criança/adolescente apresente algum sintoma de gripe, mesmo que seja leve (como tosse e/ou nariz 
escorrendo), deverá permanecer em casa até o completo desaparecimento dos sintomas; 

 Orientem as crianças em relação às medidas de higiene a serem adotadas como forma de prevenir o contágio: 

 Lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão ou desinfetá-las com produtos à base de álcool; 

 Quando for tossir, não coloque a mão na frente da boca: use o antebraço ou lenços de papel; 

 Jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; 

 Evitar encostar as mãos na boca, no nariz ou nos olhos; 

 Evitar contato com pessoas doentes; 

 Não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal. 

 

Solicitamos atenção redobrada aos sintomas da Influenza (gripe), frequentemente mais importantes que os do 
resfriado comum. Febre alta, dores musculares, de cabeça, de garganta e nas articulações, irritação nos olhos, tosse, 
estão geralmente presentes. Todo quadro de Influenza pode apresentar piora e necessidade de cuidados médicos 
especiais. Então, atenção à falta de ar, cansaço e desmaios.  

Casos tais sintomas sejam constatados em seu(sua) filho(a), a vinda do(a) estudante ao Colégio fica impossibilitada 
pelo período estabelecido explicitamente pelo médico. No caso de confirmação de diagnóstico, pedimos que a 
Coordenação Pedagógica seja comunicada imediatamente. 

Até a presente data temos 01 (hum) aluno com o diagnóstico da gripe Influenza e nenhum colaborador. A família 
informou a escola e está seguindo as orientações médicas. 

 A escola adota medidas e procedimentos de prevenção, como colocação de álcool gel nos principais ambientes, 
em locais de fácil acesso aos alunos. 

Todos os nossos profissionais são orientados em relação à identificação dos sintomas da doença e às medidas 
preventivas. 

Ressaltamos que o nosso objetivo primordial é continuar zelando pelo bem-estar dos seus filhos e evitar a possível 
propagação do vírus na comunidade escolar. 

Agradecemos a colaboração de todos. 

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

A Equipe 

 


