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Circular Geral 002/2020 

 

Att. senhores Pais e/ou responsáveis! 

Foi diagnosticado em alguns dos nossos alunos a Gripe Influenza A. 

Solicitamos que busquem auxílio médico e comuniquem o colégio, caso o seu 

filho(a) apresente qualquer sintoma de gripe. Conforme orientação da Vigilância 

Epidemiológica, não há motivo para a suspensão das aulas, porém, que sejam 

intensificados os procedimentos básicos de higiene. 

O Colégio Luterano solicita que as famílias fiquem atentas às orientações, 

aos sintomas e aos cuidados necessários: 

 

Prevenção da Gripe  

Além da vacinação, há formas simples de se prevenir contra a gripe e outras doenças 

respiratórias. 

 A Secretaria da Saúde recomenda que a população não compartilhe objetos de uso 

pessoal e mantenha as mãos sempre higienizadas, com a aplicação de álcool gel ou 

lavagem com água e sabão (principalmente antes de consumir alimentos). 

 Deixar os ambientes arejados, com bom fluxo de ar, também evita a circulação do 

vírus. Ao espirrar ou tossir, pessoas com sintomas de gripe devem proteger a boca com 

um lenço descartável para diminuir os riscos de contaminação do ambiente.  

 A Secretaria da Saúde recomenda também que todas as pessoas que 

apresentarem febre, associada à tosse ou dor de garganta, devem ser encaminhadas (ou 

procurar) imediatamente a uma unidade básica de saúde.   (adaptado do site 

http://www.fepar.edu.br). 

 O Coronavirus é uma infecção respiratória que também pode ser evitada com os 

mesmos cuidados.  

 Se estas atitudes forem praticadas não há necessidade do uso de máscara. 

Recomenda-se o uso da máscara por quem está com o vírus.   

 

        O Colégio sempre adota as medidas de prevenção necessárias e está 

intensificando os procedimentos de higiene, tanto com os alunos como com os 

funcionários. Da mesma forma, orienta as famílias que, ao perceberem qualquer 

sintoma da gripe em seus filhos, não venham para escola e comuniquem a 

coordenação ou a direção do colégio. 
 

Lembrem-se: “Prevenir é melhor do que remediar”! 
   

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. 
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