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INTRODUÇÃO

O fechamento da escola durante epidemias e pandemias
visa diminuir a transmissão entre crianças e pode ter efeitos em
toda a população se crianças forem grandes transmissores na
comunidade. O efeito do fechamento da escola dependerá da
fração da população infantil em relação à população geral, dos
contatos que têm com outras faixas etárias, da sua suscetibilidade à infecção e infectividade, caso se tornem infectados.
Modelos matemáticos mostram que o impacto do fechamento
de escolas é muito menor para o controle da COVID-19 quando
comparado com a influenza.
Ao planejar a reabertura das escolas durante a fase atual da
pandemia de COVID-19, é fundamental equilibrar o risco de
transmissão de SARS-CoV-2 em crianças e profissionais do ensino com os benefícios do ensino presencial quanto à aprendizagem e socialização. Embora o fechamento das escolas seja parte
da resposta à pandemia, evidências atuais e experiência de outros países apoiam o conceito de que crianças e adolescentes
podem retornar para a escola de uma maneira que maximize os
benefícios a sua saúde e minimize os riscos do ponto de vista da
saúde pública. Deve-se reconhecer que não será possível remover todo o risco de infecção e doença agora que o SARS-CoV-2
está bem estabelecido em muitas comunidades.
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OBJETIVO

O principal objetivo deste protocolo é fornecer suporte e
orientação geral para a reabertura de escolas durante a pandemia de COVID-19. Como não somos educadores de crianças/
adolescentes, temos capacidade limitada para avaliar todas os
aspectos operacionais e logísticos das atividades executadas
em uma sala de aula ou escola. Com isso em mente, este documento não pretende ser um guia completo de orientação
ou estratégia de implementação, uma vez que há necessidade
de seguir recomendações de várias entidades governamentais
como Secretaria da Educação e autoridades de saúde pública,
assim como de entidades de professores, escolas e pais.
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COVID-19 EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

BREVE DESCRIÇÃO
Segundo vários estudos, as crianças e adolescentes têm menor probabilidade de serem afetadas pela COVID-19 que os
adultos e representam até 5% dos casos confirmados, dependendo da localização geográfica:
CHINA

ITÁLIA

ESPANHA

REINO UNIDO

2.1%

1.2%

0.8%

<5%

(mediana de 7 anos)

(mediana de 4 a 5 anos)

EUA

CANADÁ

Crianças de 0-9 anos:

Indivíduos de 0-19 anos:

1.5% 4.1%

DE TODOS
OS CASOS
CONFIRMADOS

TAXA DE
INTERNAÇÃO

Indivíduos de 10-19 anos:

3.7% 2.5%
DE TODOS
OS CASOS
CONFIRMADOS

TAXA DE
INTERNAÇÃO

7.38% 1.2%

DE TODOS
OS CASOS
CONFIRMADOS

DOS CASOS
INTERNADOS

(mediana de 3 anos)

0.1%

DOS ÓBITOS

A maioria dos casos ocorrem em
agrupamentos familiares ou em crianças
com história de contato próximo com
um paciente infectado.
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COVID-19 EM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

Uma revisão sistemática revelou que as crianças representaram uma pequena fração dos casos de COVID-19 e, principalmente, tiveram contatos sociais com colegas ou pais, em vez de
idosos com risco de adoecer. Os dados sobre carga viral eram
escassos, mas indicaram que as crianças podem ter menor carga
viral que os adultos. Geralmente apresentam menos sintomas
e isso pode diminuir o risco de transmissão. Estudos de transmissão domiciliar mostraram que crianças raramente foram o
caso-índice e os estudos de caso sugeriram que crianças com
COVID-19 raramente foram a fonte de surtos.
Apesar de nas crianças também ser descrita doença grave
que requer hospitalização, incluindo síndrome inflamatória
multissistêmica em crianças (MIS-C), tal apresentação é relativamente rara e é geralmente tratável. Doença grave que requer
cuidados intensivos ocorre em uma minoria de casos pediátricos, particularmente entre aqueles com certas condições médicas subjacentes, mas o curso clínico é muito menos grave do
que em adultos e as mortes são incomuns.
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AVALIAÇÃO DE RISCO E
TRANSMISSÃO DA COVID-19

Quanto maior o número de pessoas com quem os alunos
ou membros da equipe interagem, e quanto mais intensa e frequente for essa interação, maior o risco de disseminação da
COVID-19. O risco aumenta nos ambientes escolares, da seguinte maneira, de forma crescente:
MENOR RISCO:

Alunos e professores participam somente de aulas, atividades e
eventos virtuais;
RISCO INTERMEDIÁRIO:

Turmas presenciais pequenas, com atividades em classe. Grupos
de alunos ficam juntos e com o mesmo professor durante os
dias de aula e os grupos não se misturam. Os alunos permanecem a pelo menos um metro e meio de distância e não compartilham objetos;
MAIOR RISCO:

Aulas, atividades e eventos com número normal de alunos. Os
alunos não se afastam, compartilham materiais da sala de aula e
se misturam entre aulas e atividades.
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AVALIAÇÃO DE RISCO E
TRANSMISSÃO DA COVID-19

O SARS-CoV-2 é espalhado principalmente por gotículas respiratórias liberadas quando as pessoas falam, tossem ou espirram. Acredita-se que o vírus possa contaminar as mãos a partir
de uma superfície contaminada e depois ser levado para o nariz,
a boca ou olhos, causando infecção. Portanto, hábitos como lavar as mãos, praticar etiqueta respiratória, ficar em casa quando
estiver doente e limpeza e desinfecção ambiental são princípios
importantes que os administradores das escolas devem adotar
para reduzir o risco de exposição ao SARS-CoV-2 durante as
atividades da escola.
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PRINCÍPIOS-CHAVE PARA
REABERTURA DA ESCOLA

•

As ações da escola devem ser ágeis e flexíveis na resposta a novas
informações, e os administradores devem estar dispostos a modificar as abordagens quando políticas específicas não estiverem funcionando;

•

As estratégias devem ser revisadas e adaptadas, de acordo com o
nível de transmissão viral na escola e na comunidade;

•

As políticas devem ser práticas, viáveis e apropriadas para o estágio
de desenvolvimento de crianças e adolescentes;

•

Considerações especiais e adaptações devem ser feitos, especialmente para as populações vulneráveis, incluindo os que têm condições específicas de saúde ou necessidades especiais, com o objetivo
de garantir sua segurança;

•

Pediatras, famílias e escolas devem formar parcerias para identificar e
desenvolver adaptações, quando necessário;

•

Os formuladores de políticas devem reconhecer que os protocolos
para reabertura das escolas visam mitigar, e não eliminar, os riscos.
Nenhuma ação ou conjunto de ações isoladas eliminará completamente o risco de transmissão do SARS-CoV-2, mas a implementação
de várias intervenções coordenadas pode reduzir esse risco.
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MINIMIZANDO OS RISCOS

O retorno à escola geralmente tem sido associado a aumentos nos casos infecções virais respiratórias de comportamento sazonal. Desta forma, prevê-se que provavelmente
haverá um aumento nos casos de COVID-19 após a retomada
da escola e, como tal, medidas proativas devem ser implementadas para mitigar os efeitos desse aumento. Isso inclui a
necessidade de medidas de prevenção, detecção de casos e
rastreamento de contatos, essencial para evitar surtos.

1. Medidas para impedir a entrada de indivíduos
sintomáticos na escola

As ações a seguir resumem nosso protocolo para a reabertura escolar com base na evidência disponível, bem como
opinião de especialistas, organizadas nas categorias ao lado:

5. Formação de bolhas

2. Higiene das mãos e etiqueta respiratória
3. Uso de máscaras
4. Distanciamento físico

6. Limpeza/desinfecção ambiental
7. Ventilação adequada
8. Mitigação de risco para estudantes com maior
risco de doença e considerações especiais para
crianças e jovens com necessidades médicas e/ou
complexidades comportamentais
9. Proteção do staff
10. Comunicação/educação sobre a COVID-19 para
crianças, adolescente e pais/responsáveis
11. Contenção e assistência: Preparando-se para
quando alguém ficar doente
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1. MEDIDAS PARA IMPEDIR
A ENTRADA DE INDIVÍDUOS
SINTOMÁTICOS NA ESCOLA
Para evitar a propagação da infecção, estudantes, professores e outros funcionários com sinais e sintomas da COVID-19
devem ficar em casa e as decisões sobre realização de testes
laboratoriais e retorno à escola devem ser guiadas pelas recomendações das autoridades de saúde locais.
A política da escola em relação à verificação de temperatura
e triagem de sintomas deve equilibrar a praticidade de executar
esse procedimento de triagem para muitos estudantes e funcionários com as informações sobre as manifestações clínicas
da COVID-19, o risco de transmissão nas escolas e o possível
tempo perdido de aula para realizar a triagem.
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1. MEDIDAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE
INDIVÍDUOS SINTOMÁTICOS NA ESCOLA

RECOMENDAÇÕES
• É essencial que existam regras estritas e
divulgadas de exclusão para estudantes e
funcionários sintomáticos.
• Os pais devem ser instruídos a manter seus
filhos em casa, se estiverem doentes. Qualquer estudante ou membro da equipe com
temperatura igual ou maior que 37,5°C ou
sintomas de possível infecção pelo vírus
SARS-CoV-2 não devem estar presentes na
escola.
• Alunos e funcionários que tiveram recentemente contato próximo com uma pessoa
com COVID-19 também devem ficar em
casa e monitorar sua saúde.
• Professores e demais membros da equipe
devem ser instruídos a reconhecer sinais
e sintomas da COVID-19 em crianças, para
que medidas apropriadas possam ser tomadas se as crianças desenvolverem sintomas da COVID-19 durante o dia.

• A realização de triagem de sinais e sintomas dos alunos pela equipe da escola deve
ser considerada. Embora essa medida possa ser atraente, pode resultar em aumento
de filas e não é prática sem escalonamento
dos horários de início.
• A verificação isolada de temperatura na
entrada não é recomendada, porque febre
não é um sintoma consistente em crianças (presente em cerca de 50% dos casos)
e pode resultar em filas e aglomeração na
entrada da escola.
• Pais e responsáveis dever ser capacitados e
responsabilizados pela triagem dos alunos.
Uma lista de verificação deve ser fornecida para checagem diária antes de chegar à
escola.
• Não há recomendação para realizar teste
de todos os alunos antes da volta à escola.
É importante entender que o teste virológico (RT-PCR) mostra apenas se uma pes-

soa está infectada naquele momento específico no tempo. Também é possível que
o resultado do teste virológico possa ser
negativo durante o período inicial de incubação da infecção. Portanto, embora um
resultado negativo possa ser tranquilizador,
não significa que o aluno ou o funcionário
da escola não desenvolva a COVID-19 posteriormente.
• O teste sorológico não deve ser usado para
a tomada de decisão individual e não deve
ser utilizado para tomar decisões sobre
agrupar pessoas em escolas. Além disso, os
resultados dos testes sorológicos não devem ser usados para tomar decisões sobre
o retorno de pessoas ao local de trabalho.
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MINIMIZANDO OS RISCOS

2. HIGIENE DAS MÃOS E
ETIQUETA RESPIRATÓRIA
O SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios são transmitidos principalmente por gotículas. Como resultado, e porque
a excreção de vírus pode ocorrer antes do início ou na ausência de sintomas, higiene frequente e adequada das mãos,
com água e sabão ou solução alcoólica, é fundamental para
limitar a transmissão.

De fato, a higiene das mãos é
uma das estratégias mais eficazes
para impedir a propagação da
maioria dos vírus respiratórios,
incluindo SARS-CoV-2,
particularmente durante a fase
pré-sintomática da doença.
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2. HIGIENE DAS MÃOS E ETIQUETA
RESPIRATÓRIA

RECOMENDAÇÕES
• As crianças devem ser ensinadas a higienizar as mãos adequadamente, com material apropriado para a idade e lembradas de evitar tocar
o rosto, os olhos, o nariz e a boca.
• As crianças e adolescentes devem ser ensinados a espirrar ou tossir
no cotovelo/antebraço.
• Deve haver sinalização apropriada para cada idade em toda a escola
para lembrar as crianças e adolescentes a realizarem a higiene das
mãos.
• É aconselhável criar um cronograma regular para higienização das
mãos, acima e além do que normalmente é recomendado (antes de
comer, depois de usar o banheiro etc.). Uma opção seria ter intervalos regulares de higiene das mãos, por exemplo, mínimo de 5 vezes
durante o dia.
• Para evitar tráfego nos corredores, o local preferido para esses momentos extras de higiene das mãos é dentro da própria sala de aula,
com solução alcoólica, a menos que pias estejam disponíveis.
• Garantir acesso a dispositivos para higiene das mãos (dispensadores
de solução alcoólica ou pias com sabão) é fundamental, nas salas de
aula, corredores e locais de atividades.
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3. USO DE MÁSCARAS
As máscaras faciais protegem os outros se o usuário estiver
infectado com SARS CoV-2 e ainda assintomático. Máscaras de
tecido ou máscara cirúrgica também podem oferecer algum nível de proteção para o usuário. Embora ideal, o uso universal de
máscara no ambiente escolar nem sempre é possível por muitas
razões. Alguns alunos, ou funcionários, podem não conseguir
usar com segurança uma máscara devido a certas condições
médicas (por exemplo, problemas neurológicos ou respiratórios) ou podem se sentir desconfortáveis, fazendo com que o
uso consistente de máscara durante todo o dia seja desafiador,
especialmente durante períodos quentes/úmidos.
Ao desenvolver uma política referente ao uso de máscaras
por estudantes ou funcionários da escola, deve ser levado em
conta se o uso da máscara é apropriado para cada nível de desenvolvimento e se a política pode ser instituída com segurança.
Se não for viável ao desenvolvimento, o que pode ser o caso
das crianças menores, ou não pode ser feito com segurança, as
escolas podem optar por não exigir seu uso quando medidas
físicas de distanciamento forem efetivamente implementadas
ou podem substituí-las por protetores faciais (face-shield).
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3. USO DE MÁSCARAS

RECOMENDAÇÕES
• Os funcionários da escola e os alunos a partir de 12
anos devem usar máscara de forma consistente e devem ser incentivados a fazê-lo.
• Os alunos a partir de 6 anos devem ser estimulados a
usar máscaras. Entre 3 e 6 anos, as crianças podem se
beneficiar do uso de máscaras se não tocarem muito
a boca ou o nariz.
• Crianças menores de 2 anos e qualquer pessoa que
tenha problemas para respirar ou esteja inconsciente,
incapacitado ou incapaz de remover uma cobertura
de rosto sem assistência não devem usar máscaras.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
SOBRE O USO DE MÁSCARA:
Pode ser impraticável fazer com que uma
criança use máscara adequadamente
durante o turno escolar. A maioria das
crianças precisa de assistência para seguir
procedimentos apropriados para colocar
e tirar a máscara, por exemplo, durante
as refeições. Além disso, durante esses
momentos em que a máscara é removida,
deve ser armazenada adequadamente para
evitar propagação de infecção.
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MINIMIZANDO OS RISCOS

4. DISTANCIAMENTO FÍSICO
O distanciamento físico ou distanciamento social, é o ato de
manter as pessoas separadas com o objetivo de reduzir o risco de contágio entre os indivíduos. É uma medida fundamental para reduzir o risco de disseminação do SARS-CoV-2, pois o
principal modo de transmissão é através de gotículas respiratórias por pessoas próximas.
Os pais e visitantes devem, em geral, ser desencorajados a
entrar no prédio da escola durante o período das aulas. Barreiras físicas, como divisórias de acrílico, devem ser consideradas
nas áreas de recepção e nas áreas de trabalho dos funcionários,
onde o ambiente não acomoda distanciamento físico, e a congregação em espaços compartilhados, como nas áreas de convivência da equipe, deve ser desencorajada.
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4. DISTANCIAMENTO FÍSICO

RECOMENDAÇÕES
SALAS DE AULA:

• Devem ser feitos esforços para organizar o
mobiliário da sala de aula de forma a deixar
o máximo de espaço possível entre os alunos.
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos recomendam
que as escolas “espacem as mesas com pelo
menos 6 pés de distância quando possível”.
Um espaçamento de 1 metro pode aproximar-se dos benefícios de 6 pés se os alunos
estiverem usando máscara e forem assintomáticos. Dado o que se sabe sobre a dinâmica
da transmissão, adultos devem tentar manter
uma distância de pelo menos 1 metro e meio
de outras pessoas.
• Se o tempo permitir, pode-se considerar a
possibilidade de ter aulas ao ar livre.
• As janelas e portas devem ser mantidas abertas,
para manter a melhor renovação de ar.

CORREDORES:

• Considere criar corredores de mão única para reduzir o contato próximo. Coloque guias físicos,
como fita adesiva, nos pisos ou calçadas para
criar rotas de mão única.
• Sempre que possível, mantenha os alunos na sala
de aula e alterne os professores, caso não se possa manter um professor exclusivo por turma.
GRANDES REUNIÕES:

• Grandes reuniões e festividades devem ser canceladas no futuro imediato.
• Apresentações de coral e práticas de banda envolvendo instrumentos de sopro podem representar
um nível elevado de risco e atenção especial deve
ser dada à ventilação da sala e à distância entre artistas. Instrumentos não devem ser compartilhado
entre os alunos e se o compartilhamento for necessário, os instrumentos devem ser desinfetados
entre cada uso.
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4. DISTANCIAMENTO FÍSICO

RECOMENDAÇÕES
ATIVIDADES AO AR LIVRE:

• A imposição do distanciamento físico em um
playground é difícil e pode não ser o método
mais eficaz de redução de riscos. Deve-se enfatizar a preservação das bolhas dos alunos e limitar o tamanho dos grupos que participam do
recreio. Sabe-se que a transmissão de vírus em
ambientes abertos é muito menor.
• As crianças devem realizar a higiene das mãos
antes das atividades/jogos ao ar livre.
• As aulas de esportes e educação física podem
ser mantidas. Deve haver uma consideração especial sobre reiniciar esportes com um alto grau
de contato físico (ou seja, basquete, futebol e
lutas). Equipamentos esportivos devem ser limpos no final da atividade.

PAUSAS PARA REFEIÇÕES:

• Escalonar os intervalos e os horários de refeições ou fazê-las nas salas de aula.
• Se o tempo permitir, pode-se considerar a
possibilidade de refeições ao ar livre.
• Utilize espaços adicionais para as refeições,
como ginásios, pátios, onde seja possível manter distância entre grupos.

TRANSPORTE ESCOLAR:

• Estabelecer protocolo de distanciamento e
capacidade máxima em veículos de transporte escolar.
• O motorista e todos os passageiros devem higienizar as mãos, usar máscaras e manter distanciamento durante a viagem.
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MINIMIZANDO OS RISCOS

5. FORMAÇÃO DE GRUPOS (BOLHAS)
O objetivo das bolhas é limitar a mistura de alunos e funcionários para que, se uma criança ou funcionário desenvolver
infecção, o número de exposições seja reduzido.

RECOMENDAÇÃO:
Na medida do possível, as turmas devem
ser reduzidas de tamanho e não podem
se misturar durante intervalos e atividades
extra-curriculares, para que haja menos
contato entre classes e anos. Isso se
aplica tanto a atividades internas quanto
atividades ao ar livre selecionadas.
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6. LIMPEZA/DESINFECÇÃO
AMBIENTAL
Recomendações detalhadas estão além do escopo deste documento. O SARS-CoV-2 foi detectado em uma variedade de
superfícies, onde pode sobreviver por algum tempo e é possível que a infecção possa ser transmitida tocando superfícies
contaminadas e depois tocar membranas mucosas (boca, nariz, olhos). A lavagem frequente das mãos como modalidade de
contenção é vital.
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6. LIMPEZA/DESINFECÇÃO
AMBIENTAL

RECOMENDAÇÕES
• A limpeza deve ser realizada de acordo
com os protocolos estabelecidos, seguida
pela desinfecção, quando apropriado. A
limpeza normal com água e sabão diminui
a carga viral e otimiza a eficácia dos desinfetantes. Ao usar desinfetantes, as instruções dos fabricantes devem ser seguidas,
incluindo duração do tempo de permanência, uso de equipamento de proteção
individual (EPI), se indicado, e ventilação
adequada.
• Esforços devem ser feitos para reduzir a
necessidade de tocar objetos/portas (recipientes para resíduos com abertura sem
toque, portas abertas).
• Reforçar o “não compartilhamento” de alimentos, garrafas de água ou talheres políticas.
• Todos os brinquedos e equipamentos utilizados devem ser feitos de materiais que
podem ser limpos e desinfetados.

• As crianças não devem estar presentes
quando os desinfetantes forem aplicados
e não devem participar de atividades de
desinfecção. A maioria desses produtos
não é segura para uso em crianças, cujos
comportamentos “mão-na-boca” e toque
frequente no rosto e nos olhos os colocam
em maior risco de exposição a substâncias
tóxicas. Se for necessária a desinfecção
enquanto as crianças estiverem na sala de
aula, deve haver ventilação adequada e
produtos não irritantes.
• Considere fornecer lenços desinfetantes
descartáveis para que superfícies comumente usadas podem ser limpas por indivíduos antes de cada uso (professores,
alunos mais velhos).
• As superfícies tocadas com frequência,
como bebedouros, maçanetas, pias e torneiras devem ser limpas e desinfetadas
pelo menos uma vez a cada turno e sempre que possível. Os banheiros, em parti-

cular, devem receber limpeza e desinfecção frequentes.
• Equipamentos compartilhados, incluindo
equipamentos de informática, teclados,
materiais de arte e equipamentos de jogos
ou de ginástica também devem ser desinfetados com frequência.
• A lavagem das mãos deve ser promovida
antes e depois de tocar em equipamentos
compartilhados.
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8. MITIGAÇÃO DE RISCO PARA
ESTUDANTES COM MAIOR RISCO
DE DOENÇA E CONSIDERAÇÕES
ESPECIAIS PARA CRIANÇAS E
JOVENS COM NECESSIDADES
MÉDICAS E/OU COMPLEXIDADES
COMPORTAMENTAIS
Algumas crianças podem ter maior risco de desfechos graves
pela COVID-19 devido a condições médicas subjacentes como
imunossupressão ou doenças crônicas, tais como cardiopatias
e pneumopatias. Crianças e adolescentes com condições clínicas complexas, particularmente aqueles com suporte médico
associado a deficiências de desenvolvimento e/ou anomalias
genéticas, também são uma categoria de risco potencialmente
mais alta. Entretanto, atualmente não há evidências que sugiram
que o risco do SARS-CoV-2 para essas crianças seja diferente
daquele representado por outros vírus respiratórios, como influenza. Como resultado, tendo em vista as consequências não
intencionais de não frequentar a escola, o retorno à escola é
recomendado para a maioria dessas crianças, mesmo considerando os desafios únicos que enfrentarão.
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8. MITIGAÇÃO DE RISCO PARA ESTUDANTES COM
MAIOR RISCO DE DOENÇA E CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS
PARA CRIANÇAS E JOVENS COM NECESSIDADES
MÉDICAS E/OU COMPLEXIDADES COMPORTAMENTAIS

RECOMENDAÇÕES
• Crianças com condições subjacentes podem frequentar a escola. No
entanto, é importante que os pais/responsáveis discutam os prós e
contras com a equipe médica que presta cuidados ao seu filho para
que uma decisão informada possa ser tomada.
• Ofereça aos estudantes com maior risco de doença grave opções
que limitem o risco de exposição (por exemplo, ensino a distância).
• No caso dessas crianças terem exposição ao SARS-CoV-2, recomenda-se que os pais/responsáveis contatem o médico da criança para
gerenciamento adicional.
• Garanta que as famílias que optam por não enviar as crianças na escola recebem oportunidades de aprendizado remoto.
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9. PROTEÇÃO DO STAFF
A segurança de todos os profissionais da escola também deve
ser considerada. As escolas podem considerar a implementação
de várias estratégias para manter as operações saudáveis.
Com relação ao ambiente doméstico das crianças, é apropriado considerar que o risco representado por crianças infectadas para outros membros da família provavelmente varia de
acordo ao status socioeconômico, a superlotação das famílias
e a presença de crianças e adultos em risco aumentado de
COVID-19 grave em casa.
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RECOMENDAÇÕES
• Se não for possível evitar o contato prolongado com
outras pessoas, usar uma máscara é a melhor alternativa. Quando usado em sala de aula, o professor deve
explicar o motivo às crianças.
• Ofereça aos funcionários com maior risco de doenças graves opções que reduzam o risco de exposição,
como teletrabalho ou mudança de função.
• Monitore o absenteísmo de estudantes e funcionários.
• Treine a equipe em todos os protocolos de segurança.
• Conduza o treinamento virtualmente ou garanta que
o distanciamento social seja mantido durante o treinamento

O distanciamento físico do
staff da escola em relação
às crianças e entre si deve
ser enfatizado.
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10. COMUNICAÇÃO SOBRE A
COVID-19 PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTE E PAIS/
RESPONSÁVEIS
Uma estratégia de comunicação antecipada e apropriada
à idade sobre o COVID-19 e o que esperar na volta à escola
deve ser dirigida às crianças e jovens antes da reabertura da
escola. Além disso, é importante que atualizações regulares
sejam fornecidas às crianças e seus pais/responsáveis ao
longo do ano letivo.
RECOMENDAÇÕES:

• Pais, crianças, jovens e a comunidade em geral devem ser informados que o SARS-CoV-2
provavelmente persistirá e circulará como outros vírus respiratórios.
• Eles devem estar cientes de que, em geral, o
SARS-CoV-2 causa doença leve na maioria das
crianças e adolescentes e que estes têm papel
limitado nas transmissão do vírus.
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11. PREPARANDO-SE PARA
QUANDO ALGUÉM FICA DOENTE
As escolas podem considerar a implementação de várias
estratégias para se preparar quando alguém fica doente.
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11. PREPARANDO-SE PARA QUANDO
ALGUÉM FICA DOENTE

RECOMENDAÇÕES
• Orientar funcionários e famílias de estudantes doentes sobre critérios de isolamento domiciliar: os funcionários ou estudantes doentes não devem retornar até
que cumpram os critérios estabelecidos
pelas autoridades de saúde para interromper o isolamento em casa.
• Isolar e transportar aqueles que estão doentes: certifique-se de que os funcionários
e as famílias saibam que eles (funcionários)
ou seus filhos (famílias) não devem ir à escola e que devem notificar a escola se eles
(funcionários) ou seus filhos (famílias) adoecem com sintomas de COVID-19, apresenta
resultado positivo para COVID-19 ou foi exposta a alguém com sintomas de COVID-19
ou um caso confirmado ou suspeito.

• Separe imediatamente funcionários e
crianças com sintomas de COVID-19 (como
febre, tosse ou falta de ar) na escola. Os
indivíduos doentes devem ir para casa ou
para um estabelecimento de saúde, dependendo da gravidade dos sintomas
• Identifique uma sala ou área de isolamento para separar qualquer pessoa que tenha
sintomas de COVID-19 ou teste positivo,
mas que não tenha sintomas.
• Enfermeiras escolares e outros profissionais
de saúde devem usar as precauções padrão e baseadas na transmissão ao cuidar
de pessoas doentes.
• Estabeleça procedimentos para transportar
com segurança qualquer pessoa que esteja
doente para sua casa ou para um estabe-

lecimento de saúde. Se você estiver chamando uma ambulância ou levando alguém
para o hospital, ligue primeiro para alertá-lo
de que a pessoa pode ter COVID-19.
• Limpar e desinfetar: Feche as áreas usadas
por uma pessoa doente e não as use até
depois de limpar e desinfetar.
• Aguarde pelo menos 24 horas antes de limpar e desinfetar. Se não for possível 24 horas, aguarde o máximo possível.
• Informe as pessoas que tiveram contato
próximo com uma pessoa diagnosticada
com COVID-19 para ficar em casa e se auto-monitorar quanto a sintomas.
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