Circular 05/2016
São Leopoldo, 19 de abril de 2016.
Ref.: Prevenção à gripe A (H1N1)
Estimada comunidade escolar!
Tendo em vista as preocupações com a ampliação de casos de gripe A (H1N1), assim como
ocorreu há alguns anos, queremos comunicar as medidas que tomaremos a partir de hoje
para o bem-estar de todos:
1. Palestras de orientações para prevenção à gripe para alunos de todos os níveis da
escola.
2. Ventilação dos ambientes: No início das aulas e também durante os intervalos, as
janelas e portas serão abertas para ventilar o ambiente. Igualmente será evitada,
dentro do possível, a utilização de splits e condicionadores de ar.
3. Lacre temporário dos bebedouros: Os bebedouros serão lacrados a partir da próxima
2ª feira, 25/04, e, por isso, solicitamos que todos os alunos tragam a sua garrafa de
água de casa e não a compartilhem.
4. Disponibilização de dispensers contendo álcool gel em pontos estratégicos e salas
de aula.
5. Outras recomendações:
a. Conforme orientação da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, arquivo
em anexo, alunos com febre, gripe ou doenças infectocontagiosas devem
permanecer em casa para sua total recuperação.
b. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a principal forma de
transmissão não é pelo ar, mas, sim, pelo contato com superfícies
contaminadas. Por isso, faz-se necessária a higienização mais frequente de
superfícies (classes, mesas, trincos, etc.) e das mãos.
c. Usar lenço descartável para higiene nasal; cobrir nariz e boca ao espirrar ou
tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; higienizar (lavar) as mãos
após tossir ou espirrar; evitar aglomerações; não dividir objetos de uso
pessoal, como toalhas de banho, talheres e copos; evitar tocar superfícies do
tipo maçanetas, interruptores de luz, chave, caneta, torneira, entre outros.
Em casos de ausência por motivos de saúde, é possibilitada ao/à aluno/a a recuperação de
conteúdos, provas e trabalhos.
Dessa forma, de maneira objetiva e sem sobressaltos, mas com as devidas medidas de
cautela e prevenção, queremos organizar o nosso ambiente escolar do Sinodal para que
todos possam sentir-se tranquilos e seguros nas mais diversas atividades.
Sendo isso por hora, finalizo com saudações fraternas.
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