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Expectativas de segurança COVID-19 safe durante os
exames escritos do HSC
Estas informações irão ajudar os alunos a entender os procedimentos em vigor do COVID-19 safe
quando comparecerem ao exame do HSC. A segurança e o bem-estar dos alunos e funcionários
presentes é de suma importância para nós e, assim, pedimos que todos os alunos colaborem com
tais procedimentos em todos os momentos.

Rastreio para alunos com sintomas
•
•
•
•

Alunos que não estiverem se sentindo bem não devem comparecer ao exame
Ao chegar, será perguntado aos alunos se estão com algum sintoma parecido com os da
gripe, ou se deveriam estar em auto-isolamento por recomendação do NSW Health
Alunos que estiverem apresentando sintomas parecidos com os da gripe, ou que avisarem
que não estão se sentindo bem, deverão ir embora da escola e providenciar um teste para
COVID-19
Alunos com um histórico de doença ou com uma enfermidade conhecida que possa ter
sintomas parecidos com COVID-19 devem planejar agora e conversar com seu médico
(GP). O GP pode fornecer uma garantia por escrito, como por exemplo “o aluno apresenta
este sintoma no dia a dia”.

Sintomas parecidos com os da gripe
Os sintomas parecidos com os da gripe podem ser, entre outros: febre, tosse, dor de garganta,
falta de ar, perda de paladar e perda de olfato. Mais informações sobre os sintomas de COVID-19
podem ser encontradas no NSW Health website.
Os alunos que estiverem apresentando sintomas como os da gripe, ainda que leves, devem ir
embora imediatamente, e não devem retornar até que tenham um teste negativo para COVID-19 e
não apresentem mais nenhum sintoma.

Resultado acelerado do teste para COVID-19
Os alunos do HSC podem acelerar o resultado de seus testes para COVID-19.
Para fazer isto, eles devem:
•
•
•
•
•

dizer que são alunos do HSC quando fizerem o teste
certificar-se de que o enfermeiro ou médico fazendo o teste marque “urgente — HSC” em
seu pedido de teste
ficar em auto-isolamento até receber um teste negativo
mostrar à escola o resultado negativo
ligar para o número de contato fornecido pela clínica, se não receberem o resultado dentro
de 36 horas.
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Minimizando o risco de transmissão
•
•
•
•

•
•
•

Os alunos devem lavar as mãos ou usar higienizador de mãos antes de começar o exame.
Manter hábitos de boa higiene pessoal durante o exame, como por exemplo: cobrir tosses
ou espirros, tossindo ou espirrando no cotovelo ou em um lenço de papel, e jogando fora os
lenços ao final do exame
Evitar apertos de mão ou abraços em outros alunos nos dias de exame.
Os seguintes suprimentos de higiene estarão disponíveis em todos os locais de exame:
◦◦ Higienizador
◦◦ Lenços umedecidos
O aluno pode limpar sua mesa antes de começar o exame, se preferir
Os alunos não devem se reunir em grupos grandes antes nem depois do exame.
As salas de exame serão limpas todos os dias.

Procedimentos de chegada e identificação
•
•

Os alunos devem chegar com não mais de 20 minutos de antecedência ao exame, e devem
se apresentar diretamente à sala de exame para rastreio e identificação.
Será solicitado aos alunos que assinem uma folha de presença confirmando sua presença
no exame, fornecendo dados para contato e confirmando que não estão com sintomas
parecidos com os da gripe.

Locais alternativos para exame
Sua escola identificou um local alternativo para exame, caso ele não possa ser realizado no local
planejado. Esta informação lhe será fornecida em seu cronograma/horário pessoal do exame,
para que esteja disponível a curto prazo, se necessário.
Isto é um plano de apoio apenas, e os alunos devem comparecer ao local planejado, a menos que
sejam avisados do contrário pela escola. Não compareça a um local proposto como alternativo se
a escola não pedir que o faça.

Casos confirmados de COVID-19
Se, durante o período de exames, a escola for avisada pelo NSW Health de que há um caso
confirmado de COVID-19 que terá impacto sobre tal escola, existem procedimentos para
minimizar o transtorno, se possível. A escola talvez o avise um dia antes que o exame será
transferido para o local alternativo descrito em seu cronograma/horário, ou o exame talvez seja
cancelado.

Doença/Contratempo
Alunos que não comparecerem a um exame por estarem com sintomas, ou que tenham sido
mandados embora como resultado do rastreio, poderão fazer uma reivindicação por doença/
contratempo. Sua escola irá ajudá-lo neste processo, se necessário.

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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