COORDINATED STUDENT HEALTH SERVICES

Perguntas frequentes sobre o
Coronavírus 2019 (COVID-19)
Pergunta:

Que medidas o administrador da escola deve tomar se um aluno/funcionário
informar que ele/sua família viajou para a China ou esteve em contato próximo com alguém que viajou para o exterior nos últimos 14 dias?

Resposta:

No caso de o aluno/funcionário apresentar sinais/sintomas de febre, tosse,
dificuldade em respirar, deve-se seguir os protocolos do Distrito para doenças
transmissíveis. Os funcionários da escola e os profissionais de saúde devem
sempre continuar seguindo as precauções padrão de controle de infecções
patogênicas transmitidas pelo sangue da OSHA (Occupational Safety &
Health Administration). Os funcionários da escola devem seguir o procedimento atual e relatá-lo ao Departamento de CSHS.

Pergunta:

Como os funcionários da escola podem se proteger e a outros para prevenir
a propagação de vírus respiratórios?

Resposta:

• Evite contato próximo com pessoas doentes
• Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel ao espirrar ou tossir
• Lave as mãos frequentemente usando técnicas adequadas de lavagem
de mãos e/ou use higienizadores de mãos
• Evite tocar nos olhos, nariz ou boca
• Fique em casa se estiver doente e incentive os pais de crianças doentes a
mantê-las em casa
• Não compartilhe utensílios, copos ou outros itens pessoais
• Tocar em objetos inanimados contaminados com vírus da gripe, como
maçanetas, botões de elevadores e áreas de trabalho, e depois tocar na
boca ou no nariz, também pode infectar pessoas; portanto, lave as mãos e
use higienizadores de mãos

Pergunta:

E se um aluno/funcionário pedir para usar máscaras faciais na escola?

Resposta:

Não se permite e nem se recomenda o uso de máscaras faciais na escola. O
CDC não recomenda o uso de máscaras faciais para o público em geral dos
EUA para prevenir a propagação do COVID-19.
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Pergunta:

Que medidas preventivas a administração escolar deve tomar na escola?

Resposta:

• Fornecer suprimentos adequados de sabão e toalhas de papel em
dispensadores nos banheiros e nas áreas de lavagem de mãos para
estudantes, funcionários e visitantes
• Fornecer suprimento adequado de higienizadores de mãos
• Limpar e desinfetar superfícies e objetos como maçanetas, área de
trabalho, equipamentos, ou seja, computadores e laptops, com produto
germicida aprovado pelo Distrito – Wexcide
• Enfatizar aos funcionários, estudantes e visitantes que lavem as mãos com
frequência usando técnicas adequadas de lavagem de mãos e/ou usar
higienizadores de mãos
• Expor cartazes por toda a escola sobre a lavagem adequada de mãos e
cobrir a boca ao tossir
• Fornecer aos pais informações sobre o COVID-19 - "Guia dos Pais sobre o
COVID-19" e publicar informações do CDC nos sites de escolas
• Fornecer informações em reuniões de equipe, PTA e outros espaços
comunitários

Para mais informações e atualizações, visite browardschools.com/coronavirus.
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O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, deficiência, identidade de gênero, expressão de gênero, informações genéticas,
estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou orientação sexual. O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e outros grupos designados de jovens. Os indivíduos que desejam registrar queixa de
discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department e o Coordenador de Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150, ou através
de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com deficiências que estão solicitando adaptações nos termos da lei American with Disabilities Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para Equal Educational
Opportunities/ADA Compliance Department pelo telefone 754-321-2150, ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.com
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