Circular 123/2021
São Paulo, 28 de janeiro de 2021

PROTOCOLOS GERAIS DE RETOMADA
Passamos por momentos difíceis, mas com muito aprendizado. Este é o momento de retomada e devemos
nos preocupar com o acolhimento e a proteção da nossa comunidade (alunos, familiares, colaboradores e
fornecedores).
As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas nos anos iniciais e anos finais, observado o
limite máximo de estudantes estabelecido nos protocolos sanitários específicos para a área da educação, bem como
os definidos para as áreas e fases indicadas no Plano São Paulo.
•
matriculados;

Nas fases vermelha ou laranja, com a presença limitada a até 35% do número de alunos

•

Na fase amarela, com a presença limitada a até 70% do número de alunos matriculados;

•

Na fase verde, é admitida a presença de até 100% do número de alunos matriculados.

A presença dos estudantes nas atividades escolares será obrigatória nas fases amarela, verde e azul do
Plano São Paulo e facultativa nas fases vermelha e laranja.
Os estudantes pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19 que apresentem atestado médico poderão
participar das atividades escolares exclusivamente por meios remotos, enquanto perdurar a medida de quarentena
instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22-03-2020.
1.0. ANTES DE SAIR DE CASA
Conheça as precauções que deve ter antes de se dirigir ao ambiente escolar, de forma a proteger a sua
família, os colegas de turma e profissionais que trabalham no colégio.
●

Se teve contato direto com uma pessoa que teve caso confirmado da COVID-19, deve informar o colégio.

●

Quem se enquadra no grupo de risco (casos como hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares,
portadores de doença respiratória crônica e doentes oncológicos).
Os pais devem verificar a temperatura dos filhos todas as manhãs, antes dos alunos saírem para a escola.
Em caso de febre 37.5ºC, devem ser mantidos em casa. Na ausência de outros sintomas da COVID-19, os
alunos devem ficar em casa por um período de no mínimo de 48 horas, caso persista, procurar auxílio
médico.
Uma febre que se apresenta juntamente com um ou mais sintomas da COVID-19 exige que o aluno
permaneça em casa por um período de 14 dias. Uma autorização médica deve ser fornecida para que o
aluno possa retornar à escola para a segurança de todos.
Os pais devem informar imediatamente à escola se um de seus filhos apresentarem sintomas de Influenza
ou COVID-19, para que outros alunos possam ser monitorados de acordo.
Antes de sair para o ambiente escolar, recomendamos que tenham consigo:
Máscara facial descartável ou de tecido (um saco plástico para guardar as máscaras utilizadas);
Caso more em prédio, sempre que lhe for possível, utilize as escadas em vez do elevador. Se não for
possível, opte por viajar sozinho no elevador ou com pessoas da mesma casa.
Lembramos que é proibido o compartilhamento de objetos pessoais dentro da escola.

●

●

●
●
●
●
●

2.0. TRAJETO
Transporte particular
● Se possível, opte por transporte particular, e transporte apenas pessoas que habitem a mesma moradia.
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●
●
●
●
●
●

Se der carona a alguém com quem não habite, certifique-se de que essa pessoa não tenha febre nem
sintomas da COVID-19.
No carro, crie a sua “bolha de segurança”: abra as janelas para o arejamento necessário.
O transporte por carro, moto, bicicleta ou transporte escolar também exige o uso de máscara de proteção.
Sempre que possível, sente-se, mantendo uma distância segura.
Se optar por utilizar transporte privado (Táxi ou Uber) utilize o banco de trás e siga as mesmas orientações
de higiene.
Assim que sair do transporte, use álcool gel 70° nas mãos, realizando a desinfecção.

Transporte público
●
●
●
●
●
●
●

No percurso de casa para a estação/ponto de ônibus, mantenha sempre a distância de 1,5 metros de outras
pessoas.
Se encontrar alguém conhecido, faça um cumprimento de longe.
Sempre que possível, utilize as escadas, mas evite tocar em corrimões e outras superfícies de acesso
comum.
É necessário ter uma temperatura abaixo de 37,5°C.
Na estação, aguarde de pé, evite tocar em superfícies e mantenha a distância de 1,5 metros, principalmente
nas entradas e saídas do meio de transporte.
No interior de um transporte coletivo, utilize máscara e tente manter a distância adequada sempre que
possível.
Assim que entrar e sair de um transporte público, desinfete as mãos com álcool em gel 70%.

3.0. ORIENTAÇÕES DE CONVIVÊNCIA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Não compartilhe objetos, como borracha, lápis, canetas, livros, blocos de papel e etc...
Mantenha a distância pessoal de aproximadamente 1,5m.
Quando sair da mesa ao término das atividades, deixe-a organizada e arrumada, de forma a facilitar a
limpeza e higienização.
Deixe somente o que for necessário em cima das mesas e demais superfícies.
Sempre que utilizar máquinas ou equipamentos partilhados, use álcool gel 70% nas mãos antes e após a sua
utilização.
Use a parte interna do cotovelo se tiver que tossir ou espirrar, evitando a contaminação das mãos.
Os alunos precisam ter sua própria garrafa de água de uso totalmente individual.
Os colaboradores e alunos da escola não devem se cumprimentar com beijos, abraços ou mesmo apertos
de mão, o distanciamento tem que ser respeitado (1,5m), apesar da saudade.
Evitar tocar com as mãos, rosto, olhos, nariz ou boca.
O uso da máscara é imprescindível para acessar o ambiente escolar, cobrindo sempre boca e nariz.
Sempre lavar as mãos com sabão e água, nas seguintes ocasiões:
Depois de usar o banheiro;
Antes e depois de comer.
Após espirrar ou tossir (ou use um lenço de papel);
Após contato com lixo ou uma área de alta exposição;
Antes de sair para a escola e assim que chegar em casa;
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4.0. PORTÃO - ENTRADA DA ESCOLA
● A escola checará a temperatura de todas as pessoas que entrarem no colégio com o uso de termômetro
infravermelho.
● Todos, sem exceção, devem permitir a aferição de temperatura antes de acessar o ambiente escolar.
● Os alunos que chegam tardiamente, deverão aguardar um colaborador para medir a temperatura e indicar
a higienização dos pés.
● Todos, sem exceção, devem bater os pés no tapete sanitizante.
● Respeitar a escala dos horários de entrada.
● As faixas de entrada dos alunos são estabelecidas com marcadores de distância física de um 1,5m. Alunos e
pais devem evitar o aglomeramento na entrada enquanto esperam.
● Se um aluno registrar uma segunda temperatura digital de 37,5°C, um colaborador acompanhará o aluno
até a sala de isolamento para onde será solicitado a presença dos responsáveis..
● Os visitantes, inclusive os pais, devem passar pelos protocolos de registro padrão na entrada do colégio,
mas estamos dando preferência ao atendimento digital através de nossos canais de comunicação.
5.0. SALA DE AULA
● Quando chegar à classe continue com a máscara, cobrindo boca e nariz.
● Vá até o local designado, indicado pelo professor(a).
● No início das aulas lave suas mãos.
● Deixar somente o que for necessário em cima das mesas e demais superfícies.

Atenciosamente,
Equipe Delta
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