PROTOCOLOS
GERAIS DE SAÚDE
MARÇO 2022

ACCREDITED BILINGUAL EDUCATION

queridos Pais
A Escola do Futuro, visando proteger a saúde dos estudantes, das suas
famílias e de funcionários quanto à disseminação, transmissão e contágio
da COVID-19, desenvolveu um plano estratégico que envolve todos os
departamentos da Escola para o retorno às atividades presenciais. A
Escola seguirá os protocolos de saúde referendados

pela OMS

(Organização Mundial da Saúde) e órgãos competentes no que tange às
suas recomendações para evitar a

propagação do novo coronavírus

(Covid-19).
O distanciamento social é uma medida importante para diminuir a
interação entre as pessoas de uma comunidade e, assim, minimizar a
velocidade de transmissão do vírus. Para evitar aglomerações e garantir a
segurança de todos, foi

necessária a análise criteriosa do ambiente

institucional para estruturar normas para tomadas de decisões.
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ENTRADA À ESCOLA
Utilizaremos diariamente na entrada e em momentos
que forem necessários o termômetro digital
infravermelho para aferir a temperatura;
Em caso a temperatura corporal do estudante
superior a 37°C o mesmo será encaminhado ao
departamento de primeiros socorros onde aguardará
a chegada do responsável;
Em caso de suspeita, será feita rápida entrevista pela
técnica de enfermagem para identiﬁcação de possíveis
sintomas da Covid-19;
Na entrada, o aluno higienizará as mãos com
álcool gel e passará seus sapatos no capacho
de sanitização;

Terceiros e
prestadores de
serviços também
medirão a
temperatura.

LIMITE
ACEITÁVEL

37ºC

O uso de máscaras será obrigatório.
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saída da ESCOLA
Cumpriremos o distanciamento indicado pela OMS;

O uso de máscaras será obrigatório;

Serão realizadas demarcações para otimizar o ﬂuxo
dos alunos na entrada e saída, evitando aglomerações;
As vans que fazem o transporte dos alunos até suas casas
deverão seguir as regras e recomendações que o transporte
coletivo exige:
- uso contínuo de máscara;
- aferir a temperatura dos alunos;
- oferecer álcool em gel na entrada da van;
- garantir o distanciamento dentro do veículo
- desinfetar e higienizar o veículo todos os dias
antes de receber os alunos.
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dependência da escola
Disponibilizaremos álcool em gel em todos os
espaços comuns e nas salas de aula;
Incentivaremos a lavagem frequente das
mãos e sua secagem com lenços ou papel toalha
descartável;
Daremos orientação a não compartilhar objetos
pessoais e higienizá-los com frequência;

O estudante deverá trazer seu próprio squeeze
de plástico ou alumínio para não utilização
dos bebedouros;
Cuidaremos dos alunos para que não levem
a mão ao rosto.
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lavagem correta das mãos

Molhe as mãos e
aplique sabonete.

Esfregue as
palmas das mãos.

Esfregue os
palegares.
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Esfregue entre os
dedos.

Enxague com
água.

Limpe as
articulações.

Seque suas mãos com
papel descartável.

07

kit de uso pessoal

É imprescindível o uso de máscaras
em ambientes fechados.
Orientamos que as famílias enviem a quantidade de
máscaras adequada para que o aluno esteja protegido
durante toda a permanência na escola.
Recomendamos que a troca da máscara descartável
deverá ocorrer a cada 2 horas.

Protocolos Gerais de Saúde - Março 2022

08

usando A MÁSCARA CORRETAMENTE
como COLOCAR?
01
02

03
04

Veriﬁque o lado correto da máscara
e coloque-a sobre o nariz e a boca.
Molde a borda superior da máscara
em seu nariz.

como tirar?
01

02

Posicione o elástico atrás das orelhas
e certiﬁque-se de que está encaixada
ao redor do rosto e abaixo do queixo.
Depois que colocar a máscara, NÃO
toque em sua parte frontal.
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Segure os elásticos para retirar
a máscara.

A máscara deverá ser guardada em
saco plástico, retirando-a apenas
para a lavagem.

Higienize suas mãos com álcool em
gel assim que retirar a máscara.
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ÁREAS COMUNS
Haverá um limite permitido de pessoas
ao mesmo tempo para uso do banheiro;
O distanciamento de 1 metro entre
as pessoas determinado pela OMS será
observado em todos os ambientes da Escola;
Durante a permanência em ambientes coletivos,
parque, quadra e brinquedoteca, teremos
propostas de atividades que privilegiam a
movimentação, com o intuito de diminuir a
proximidade e permanência de grupos;
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ÁREAS COMUNS
Todos os colaboradores estarão atentos a indícios de alteração no
quadro de saúde do aluno. Coriza, tosse constante, sinais de
abatimento. Caso estes sejam notados, será encaminhado ao
departamento de primeiros socorros e a proﬁssional responsável
dará continuidade aos procedimentos: aferir temperatura, aviso
aos pais e, se necessário, solicitação de retirada do aluno;
Caso a contaminação pelo novo coronavírus seja conﬁrmada, a
escola deverá ser informada pelos responsáveis e outras medidas
serão tomadas;
Planejamento especial para aulas de educação física com
exercícios e circuitos para garantir a atividade física e proteger a
saúde dos estudantes.
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tecnologia ao nosso favor
A Escola do Futuro contratou a empresa Eleva Clean
para prestar o serviço de desinfecção dos ambientes.
O produto químico aplicado mata o vírus presente em
qualquer superfície em apenas 10 segundos pela
validade de 1 mês, mas de acordo com a ANVISA,
recomenda-se a aplicação do mesmo a cada 6 dias e
assim faremos.
O produto é a base de quaternário de amônia de 5ª
geração, um desinfetante que esteriliza ambientes
contaminados por bactérias, fungos ou vírus.
De acordo com informações desta empresa, o
produto químico, quebra a ‘capa’ que envolve o vírus
e, assim, acaba deixando ele inativo em pouco
tempo”.
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como agir em caso de sintomas?
01

Informar o professor ou qualquer outro funcionário
que esteja próximo ao aluno, o mais breve possível.

02 Seguir as orientações do proﬁssional que prestará
atendimento na sala de primeiros socorros.

03 Após avaliação, entraremos em contato com
a família enquanto o aluno ﬁca em local isolado.

04 Em caso de persistência dos sintomas, orientamos
que a família leve o aluno até um hospital.

05 Assim que tiver um parecer médico, é necessário
que a Escola seja informada da situação do aluno.
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importante lembrar
Evitar contato direto com outras pessoas
(aperto de mão, beijos, abraços, etc.);

Lavar as mãos regularmente;

Dar preferência ao uso de telefone ou meios
digitais ao invés de visita física sempre
que possível;

Observar quaisquer sintomas, como aumento
de temperatura, febre e tosse.
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!
Contamos com a responsabilidade de
todas as famílias de se protegerem, para
enfrentar a situação atual nas melhores
condições possíveis.
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queremos saber de você
Com o objetivo de receber sugestões e
comentários, criamos um email de
ouvidoria especialmente para tratar
assuntos relacionados a Covid-19.

covid@escoladofuturo.com.br
Fique a vontade para expressar sua opinião.
Estamos dispostos a fazer sempre o melhor!
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FAZER SUA PARTE É

cuidar
Nós
DE TODOS

Health Protocols
MARCH 2022

ACCREDITED BILINGUAL EDUCATION

Dear Parents
In order to protect the health of our students, families and school
faculty, Escola do Futuro has developed a strategic plan for the
back to school on Campus. The school will follow the health
protocols endorsed by WHO (World Health Organization) and
oﬁcial authorities considering their recommendation to avoid the
transmission of the new coronavirus (Covid-19).
The social distancing is an important measure to reduce people
interaction from a community reducing the virus transmission. A
criterious analysis of the school environment to organize
guidelines was necessary to avoid agglomeration and ensure
everyone’s security.
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School Entrance
We will be checking the temperature every day at
school entrance and at any necessary time with an
infrared thermometer;
If the student’s temperature is above 37°C he will be
sent to inﬁrmary waiting for the responsible person;

Third parties
and service
providers may
check the
temperature.

If there is any suspected case, a quick interview will be
done by the nurse technician to identify possible Covid19 symptons;
At school entrance, the student must sanitize their
hands with hand sanitizer and will also step on the
doormat sanitizer;
The use of masks is mandatory.

Health Protocols - March 2022

ACCEPTABLE
LIMIT

37ºC
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School drop out
We will meet the social distancing oriented by WHO;
The use of masks is mandatory;
There will be demarcation points to optimize the ﬂow of
students at school entrance and drop out, avoiding agglomeration;
The school vans that transport students back home must follow
the guidelines as follow:
-the constant use of masks;
-check student‘s temperature;
-offer hand sanitizer at the van entrance;
-Guarantee the social distancing inside the vehicle;
-Disinfect and sanitize the vehicle every day before any student get in.
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School premises
Hand sanitizers will be available in all school
areas as well as inside the classrooms;
We will encourage students to wash their hands
and dry with disposable paper towel;
Students will be told not to share personal
objects and sanitize them frequently;
The student must bring his own squeeze as
water dispensers will not be available;
We will take care of students so they don’t touch
their faces.

Health Protocols - March 2022

06

correct hand washing

Wet your hands
and apply the soap

Rub the back
of your hands

Rub your
thumbs
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Clean in between
the ﬁngers

Rinse your hands
with water

Rub your hands
together

Dry your hands with
a disposible towel
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Personal use Kit

It is essential to wear masks indoors.
We recommend families send the adequate quantity of
masks for the student to be protected during his time at
school.
We recommend the disposable masks to be changed
every 2 hours.
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How to properly use the masks
How to wear it?
01
02

03
04

Check the correct side of the mask
and put it on over the nose and
mouth.
Adjust the upper part of the mask
on your nose.

How to remove it?
01

02

Hold the elastic band to
remove your mask.

The mask should be kept in a plastic
bag removing it only for washing.

Put the elastic band behind the ears
and check if it is around your face and
below your chin.
After putting on your mask do NOT
touch the front of it.

Health Protocols - March 2022

03

Clean your hands with sanitizer
when removing the mask.
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Common Areas
There will be a limited number of people at the
same time to use the toilet;
The Social Distancing of 1 meter between people
recommended by WHO will be checked in all
school environment;
While being at common areas, park, court or
library we will have activities to promote
movement aiming to reduce close proximity and
groups;
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Common Areas
The entire school faculty will be paying attention to any student
health change. Runny nose, constant cough, anyone feeling down.
If these symptons happen, the student will be sent to inﬁrmary and
the nurse technician will continue the following procedures:
temperature will be checked, parents will be contacted and, if
necessary, parents will be asked to pick up the student;
If the contamination by the new coronavirus is conﬁrmed, the
school must be informed and other measures will be taken;
Special planning for Physical Education classes with exercises and
circuits to guarantee the physical activity and protect students’
health.
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Technology benefits
Escola do Futuro hired the company Eleva Clean to
disinfect the areas.
The chemical product kills the virus from any surface in
only 10 seconds for 1 month, but according to ANVISA
it is recommended to apply it every 6 days and this
will be done at school.
The product is the base of quaternary ammonium of
the 5th generation, a sanitizer to sterilize the
environment contaminated by bacterias, virus and
fungi.
According to this company information, the chemical
product breaks the “coat” that involves the virus and
makes it inactive in a small period of time.
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In case of symptoms
01

Inform the teacher or any staff member near the
student as soon as possible.

02 Follow the guidelines given by the nurse technician
at the inﬁrmary.

03 After checking the student, the family will be
informed while the student is in an isolated place.

04 If symptoms continue, we ask the family to take the
student to a hospital.

05 As soon as the family has the medical report, it is
necessary to send it to the school.
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Important
To avoid contact with other people (shake hands,
kisses, hugs, etc.);

To wash your hands constantly;

Give preference to the use of telephone or means
digital instead of physical visit always as possible;

!
We count on all families responsabililty to
protect each other to face the current
situation in the best possible conditions.

To observe and symptom such as high
temperature, fever and cough.

Health Protocols - March 2022

14

We want to hear you
We created an email account to receive
comments and suggestions specially about
Covid-19.
covid@escoladofuturo.com.br
Feel free to send us your opinion.
We are ready to do all the best to you!
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SELF CARE IS

taking
us
CARE OF

