Departamento de Educação de NSW

COVID smart measures for schools
Information for families

Medidas importantes para as escolas em relação à COVID
Informações para as famílias
Sabemos que estar juntos na sala de aula é a melhor coisa para o aprendizado, desenvolvimento
e bem-estar dos alunos. Neste período escolar, continuaremos implementando várias medidas que
nos permitam priorizar tanto o bem-estar dos nossos alunos quanto um ambiente de aprendizagem
consistente e produtivo.

Fique em casa se estiver doente
∙ Se seu filho estiver doente, você deve mantê-lo em casa. Se ele estiver com sintomas de
COVID-19, mesmo que leves, deve fazer um teste para COVID-19 e isolar-se.
∙ Seu filho só deve retornar à escola quando tiver recebido um resultado negativo de teste e estiver
sem sintomas.
∙ Se seu filho testar positivo para COVID-19, deve registrar o resultado positivo no Departamento de
Serviços de NSW (Service NSW), isolar-se por 7 dias e seguir as orientações do Departamento de
Saúde de NSW.

Vacinações
∙ As vacinações contra COVID-19 e gripe são a melhor forma de proteger a si, à sua família e à
comunidade. A vacinação é uma forma segura e eficaz de dar ao seu sistema imunológico uma
ajuda contra doenças virais.
∙ Recomenda-se fortemente que todos os funcionários em ambientes escolares convencionais e
alunos elegíveis mantenham-se em dia com a vacinação, para proteger sua saúde. Todos os
funcionários que trabalham em escolas com finalidades específicas precisam receber duas doses
da vacina contra COVID-19 para proteger nossos alunos que têm um risco maior de doença grave
se forem expostos à COVID-19.

Contatos próximos
∙ Alunos identificados como contatos próximos podem frequentar a escola, desde que a escola seja
informada e que eles tenham um resultado negativo de teste para COVID-19 todas as manhãs,
antes de ir à escola, durante 5 dias.
∙ Alunos do ensino secundário devem usar máscaras em ambientes fechados, a não ser que estejam
comendo ou se exercitando. Recomenda-se que alunos de escolas primárias usem máscaras em
ambientes fechados, a não ser que estejam comendo ou se exercitando.
∙ Nenhum aluno identificado como contato próximo poderá frequentar ambientes de alto risco, como
acampamentos da escola ou excursões com pernoite/dormida.
∙ Alunos de escolas para fins específicos e unidades de apoio não podem frequentar a escola se
forem considerados contatos próximos, e receberão suporte para aprender remotamente durante o
isolamento.
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Teste rápido de antígeno (autoteste)
∙ Testes rápidos de antígeno devem ser usados se seu filho apresentar sintomas de COVID-19,
mesmo que leves, ou diariamente, se ele for à escola sendo considerado contato próximo.
∙ Se seu filho testar positivo para COVID-19, ele não poderá frequentar a escola até terminar o
período de isolamento e ele estar sem sintomas. Testes rápidos de antígeno positivos devem ser
registrados no Departamento de Serviços de NSW (Service NSW).
∙ Se seu filho testar negativo, mas ainda estiver com sintomas, não deverá frequentar a escola até
estar sem sintomas.
∙ Funcionários e alunos receberão da escola 1 pacote com 5 kits de testes rápidos de antígeno no
início do 3º período escolar. Funcionários e alunos de escolas para fins específicos e unidades
de apoio receberão da escola 2 pacotes com 5 testes rápidos de antígeno no início do 3º período
escolar.
∙ As escolas manterão uma reserva de testes rápidos de antígeno em suas dependências, para fins
de testagem de vigilância no caso de um surto.

Higiene e limpeza
∙ Incentivamos os alunos a lavar as mãos com frequência, usando água e sabão, e a usar
equipamento de proteção pessoal, conforme necessário.
∙ Uma limpeza reforçada diária nas escolas será concentrada em áreas e outras superfícies rígidas
que são frequentemente tocadas, como maçanetas de portas, armários, interruptores de luz,
corrimões de escadarias e áreas de movimentação.

Ventilação
∙ Ar fresco é a forma mais eficaz de ventilação para minimizar o risco de transmissão.
∙ Durante os meses mais frios, aquecedores serão usados em conjunto com sistemas de ventilação,
para equilibrar o conforto térmico.
∙ Todos os espaços de aprendizagem em escolas públicas foram verificados, para garantir níveis
adequados de ventilação, e purificadores de ar foram fornecidos, quando necessários.
∙ O uso de espaços ao lar livre continua sendo incentivado, sempre que possível.

Máscaras
∙ Incentivamos fortemente o uso de máscaras, sempre que possível, para todos os funcionários e
alunos em ambientes escolares convencionais, principalmente em ambientes fechados e em outros
locais onde a ventilação e o distanciamento não sejam possíveis.
∙ As máscaras são exigidas para todos os funcionários que trabalham com alunos com maior risco
de doença grave se contraírem COVID-19.
∙ Incentivamos fortemente o uso de máscaras por visitantes, principalmente quando interagirem
diretamente com alunos com maior risco de doença grave se contraírem COVID-19.
∙ As máscaras são exigidas para alunos a partir do 7º ano quando forem à escola enquanto são
considerados contatos próximos, e são fortemente recomendadas para alunos mais novos.
∙ Incentivamos fortemente o uso de máscaras por todos os alunos nos 3 dias após se recuperarem
da COVID-19.
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Visitantes
∙ Visitantes podem frequentar as dependências de escolas convencionais, independentemente de
sua situação em relação às vacinas.
∙ Incentivamos fortemente todos os visitantes a usar máscaras, principalmente em ambientes
fechados ou quando o distanciamento não for possível, e quando interagirem diretamente com os
alunos.
∙ Visitantes em escolas para fins específicos e unidades de apoio, inclusive trabalhadores e
voluntários, devem usar máscaras se estiverem interagindo diretamente com os alunos.
∙ Visitantes que vão à escola enquanto são considerados contatos próximos devem avisar a
escola e seguir algumas orientações, inclusive usar máscaras em ambientes fechados. Visitantes
considerados contatos próximos não podem ir a escolas para fins específicos.

Atividades
∙ Avaliações de risco à saúde e à segurança serão integradas ao planejamento de atividades,
inclusive excursões e acampamentos com pernoite/dormida.
∙ Pais e responsáveis serão avisados do risco de exposição, e deverão dar autorização para certas
atividades.

Respondendo a situações locais
∙ As escolas trabalharão com a equipe de gestão de casos de Saúde, Segurança e Bem-Estar de
Funcionários do departamento para responder adequadamente a situações locais, inclusive surtos
de doenças virais.
∙ Em alguns casos, as escolas podem introduzir, por tempo limitado, medidas adicionais para ajudar
a conter a cadeia de transmissão, inclusive exigindo o uso de máscaras, adiando ou limitando
atividades não essenciais e direcionando certos grupos a aprender remotamente.

Aprendendo remotamente
∙ O departamento continua desenvolvendo recursos digitais de aprendizado para ajudar os alunos
que precisam aprender remotamente.
Para mais informações, visite education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families

Serviço de Intérpretes por Telefone
Se precisar de mais informações, ligue para o diretor da 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. Forneça o número do telefone para o qual deseja ligar
ao atendente, e ele colocará um intérprete na linha para ajudá-lo em sua conversa. Este serviço não
lhe será cobrado.

O Governo de NSW está empenhado em garantir que as escolas continuem funcionando,
ao mesmo tempo em que prioriza a segurança e o bem-estar dos alunos e funcionários
das escolas.
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