Departamento de Educação de NSW

COVID-19 advice for families

Aviso às famílias em relação à COVID-19

Updated June 2021

Atualizado em junho de 2021
Estamos trabalhando em colaboração com o Comitê Principal Australiano de Proteção da Saúde
(Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC)), o Departamento de Saúde de NSW
e outros órgãos para garantir que nossas escolas continuem funcionando da forma mais segura
possível durante a pandemia de COVID-19.
Aviso atualizado do Departamento de Saúde de NSW
Atualizações nas informações sobre COVID-19 são fornecidas regularmente. Incentivamos as
famílias a acompanhar o seguinte site para saber as últimas informações: Site do Governo de
NSW (NSW Government website).
Se houver ordens para ficar em casa dadas pelo Departamento de Saúde de NSW devido a um
surto de COVID-19, talvez haja mudanças no funcionamento das escolas. Por favor, pergunte à
sua escola sobre as mudanças no funcionamento e siga todas as recomendações dadas pelos
funcionários da escola, inclusive a de não entrar nas dependências da escola para fins não
essenciais, caso isto seja solicitado.
Aprendendo em casa
Os alunos receberão apoio para aprender em casa nas seguintes circunstâncias:
•• Se precisarem ficar isolados por serem contatos próximos de um caso positivo ou suspeito de
COVID-19.
•• Quando a escola for instruída, de acordo com as recomendações da saúde pública, a funcionar
com ensino presencial apenas para filhos de trabalhadores essenciais devido a um surto de
COVID-19.
O aprendizado em casa pode ser feito de várias formas, inclusive com recursos online e off-line, e
materiais impressos, tais como recursos e folhas de trabalho.
Aviso sobre o comparecimento durante o aprendizado presencial
De acordo com as recomendações do Departamento de Saúde de NSW, pais e responsáveis
NÃO devem mandar as crianças para a escola se elas não estiverem se sentindo bem, mesmo
que tenham sintomas muito leves de gripe.
O Departamento de Saúde de NSW solicitou às escolas que incentivem qualquer pessoa que não
esteja se sentindo bem ou que tenha sintomas de gripe, mesmo se forem leves, para fazer um
teste através de seu médico local ou de uma das clínicas para COVID-19 (COVID-19 clinics).
Alunos e funcionários com sintomas parecidos com os da gripe precisam fazer o teste para
COVID-19 e apresentar uma cópia do resultado negativo, além de estar sem nenhum sintoma,
antes de poderem retornar à escola.
Os alunos que não fizerem o teste para COVID-19 não poderão retornar à escola por um período
de 10 dias. Além disto, eles devem estar sem nenhum sintoma por 3 dias, no mínimo,
antes de retornar à escola.
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Aviso sobre o comparecimento durante o aprendizado
presencial (continuação)
Alunos que têm rinite alérgica sazonal ou alguma outra condição com sintomas parecidos com
os da gripe também precisam fazer o teste para COVID-19 e obter um resultado negativo. Se
os sintomas durarem mais de 10 dias, os alunos devem apresentar um atestado de seu médico
confirmando que seus sintomas são típicos de sua condição de saúde. Se o aluno desenvolver
sintomas novos ou diferentes, devem fazer o teste para COVID-19. Saiba mais sobre os sintomas
da COVID-19 (COVID-19 symptoms).
O teste de COVID-19 para alunos com problemas complexos de saúde ou com deficiências pode
ser difícil. Nestas situações, as escolas deverão pedir aos pais ou responsáveis que a criança seja
avaliada por seu médico. Se o médico determinar que não é necessário o teste para COVID-19,
um atestado deve ser apresentado à escola confirmando que o aluno não está com sintomas que
exigem um teste para COVID-19. O atestado deve também indicar que o aluno pode retornar à
escola.
Um lembrete a todas as escolas e famílias
É importante que as escolas e as famílias continuem seguindo as diretrizes em relação à
COVID-19. Em especial, gostaríamos de salientar as seguintes:
•• As escolas devem continuar a:
◦ implementar práticas de higiene pessoal, distanciamento físico, limpeza e registro de
informações.
◦ sempre que possível, usar áreas ao ar livre, se o tempo permitir, ou espaços grandes e
abertos, para permitir um distanciamento físico adequado.
◦ garantir que todas as pessoas que visitarem a escola estejam bem e sem sintomas, atendam
às exigências de registrar sua entrada, inclusive declarando que atenderão às exigências
para visitantes, contratados e fornecedores de serviços em relação à COVID-19 cada vez
que visitarem o local. Todos os visitantes devem também registrar sua entrada usando o
Service NSW QR code. Pais e responsáveis que forem deixar ou buscar as crianças na
escola não precisam registrar sua entrada nem usar o Service NSW QR code.
Uso de máscaras e checagem de temperatura
Qualquer pessoa que queira usar sua própria máscara na escola poderá fazê-lo.
Durante os períodos em que Ordens da Saúde Pública determinarem o uso de máscaras em
transporte público, alunos a partir de 13 anos de idade devem seguir esta instrução. Funcionários
também devem seguir esta instrução quando estiverem em transporte público e durante
excursões em transporte público ou em serviços de transporte fretado ou particular.
A checagem ampla de temperatura não é exigida nem recomendada em escolas.
Materiais de limpeza e de higiene nas escolas
Sua escola continuará recebendo limpezas adicionais de acordo com as diretrizes do AHPPC e
as recomendações do Departamento de Saúde de NSW. As áreas-alvo incluem áreas que são
tocadas com frequência e outras superfícies rígidas, maçanetas de portas, armários, interruptores
de luz e corrimões em escadarias e áreas movimentadas. Haverá também limpeza adicional de
banheiros/casas de banho e bebedouros, e reposição de produtos, como sabonete, por exemplo.
As escolas continuarão fornecendo produtos de limpeza, inclusive sabonete líquido, higienizador
de mãos/álcool em gel, papel-toalha, spray para superfícies e lencinhos desinfetantes.
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Respondendo aos casos de COVID-19
Há um plano claro em vigor para as escolas responderem a quaisquer casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19 em nossas escolas. Estamos trabalhando em colaboração com o
Departamento de Saúde de NSW e iremos nos comunicar com os pais, se aparecer algum caso.
Leia mais sobre nossos protocolos de resposta para casos de COVID-19 (Response protocols for
COVID-19 cases).
Transporte
Serviços de ônibus/autocarro de ida e volta das escolas continuarão funcionando normalmente.
Para orientações sobre o transporte de ida e volta das escolas, consulte o Departamento de
Transporte de NSW (Transport for NSW).

Serviço de Intérpretes por Telefone

Se precisar de mais informações, por favor, ligue para o diretor de sua escola. Se precisar de
um intérprete para ajudá-lo em sua conversa, por favor, ligue para o Serviço de Intérpretes por
Telefone, no número 131 450, e peça um intérprete em sua língua. Este serviço não lhe será
cobrado.
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