Covid-19 Código de Conduta dos Pais
Para garantir a segurança de toda a comunidade escolar e reduzir o risco de transmissão em
nossas escolas e comunidade, destacamos as orientações para todos os pais e responsáveis. O
risco é reduzido quando todos trabalham juntos para alcançar os pontos abaixo. Em caso de
dúvidas, entre em contato com a secretaria da escola para falar com um membro da equipe, e
receber o suporte necessário.

Nossas orientações aos pais e responsáveis
• Mantenha o(s) seu(s) filho(s) em casa se ele(s) ou alguém da sua família apresentar algum
sintoma de coronavírus (atualmente: aparecimento de tosse contínua; febre alta, com
temperatura igual ou superior a 37.8; perda ou alteração do olfato ou do paladar).
• Ligue para a escola para informá-los o motivo da falta do aluno na primeira manhã de sua
ausência.
• Ligue para o serviço de coronavírus do NHS 119 se você ou alguém em sua casa estiver
apresentando sintomas e faça um teste covid-19 imediatamente. Atenção: o teste deve ser feito
nos primeiros 5 dias do aparecimento de sintomas.
• Informe à escola o resultado do teste covid-19 assim que você o receber.
• Certifique-se de que seu(s) filho(s) lave as mãos quando sair de casa antes do início do dia
escolar.
• Certifique-se de que seu(s) filho(s) esteja vestido com roupas limpas para o início de cada dia
escolar.
• Forneça os itens de uso pessoal necessários para seu(s) filho(s), por exemplo garrafa de água,
para que os alunos não precisem compartilhar objetos.
• Garanta que eles não estejam trazendo brinquedos ou estojos etc. de casa para a escola
• Somente um dos pais ou responsável deverá trazer o(s) seu(s) filho(s) no início/final do dia
escolar.
• Atente-se ao horário correto para deixar e buscar as crianças, cumprindo os horários de
chegada e partida estipulados pela escola.
• Siga as regras de distanciamento social na hora da entrada e da saída e escute a equipe que
estará de plantão para lembrá-lo sobre as mesmas.
• Comunique-se com a secretaria da escola por telefone e e-mail. O contato frente a frente com
a secretaria ou com os membros da equipe, que não seja durante a entrada e a saída, será
apenas com hora marcada.
• Apoie o código de conduta covid-19 dos alunos da escola, reforce as principais mensagens em
casa e lembre seu(s) filho(s) da importância de seguir essas regras.
• Verifique se os detalhes do contato de emergência estão atualizados para que alguém esteja
disponível para buscar seu(s) filho(s), caso eles apresentem sintomas durante o dia escolar e
precisem ser coletados.

