Protocolos sanitários
1- ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA:
- Aferir a temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino;
- Não será permitida a entrada na escola de estudantes com sintomas de Covid-19;
- Usar a máscara sempre;
2- SALA DE AULA
- Permanecer de máscara o tempo todo;
- Não podem compartilhar objetos e materiais, como livros e canetas;
- Manter distanciamento social;
- Colaborar com a ordenação das carteiras e cadeiras.
3- INTERVALOS E RECREIOS:
- Respeitar o distanciamento social de 1,5m meio entre as pessoas;
- Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70% antes das refeições;
- Utilizar seu próprio copo ou garrafa ou utilizar copos descartáveis;
- Não fazer aglomerações;
- Ao retirar a máscara para se alimentar, ela deve ser guardada adequadamente em um saco
plástico ou de papel.
4- USO DO BANHEIRO
- Respeitar o número máximo de pessoas, conforme informações em cartazes, anexadas na
entrada deles;
- Higienizar as mãos com água e sabão e álcool em gel 70%.
5- ALUNOS QUE APRESENTAM SINTOMAS DA COVID-19
- Aferir a temperatura corporal antes da ida para a escola, caso a temperatura esteja acima de
37,5ºC, será recomendado para ficar em casa;
- Caso a temperatura esteja acima de 37,5ºC, os pais ou responsáveis serão comunicados para
buscar o estudante;
- O estudante com sintomas da Covid-19 deverá aguardar em sala isolada, segura e arejada até
que os pais/responsáveis possam buscá-los;
6- PROTOCOLO SANITÁRIO INSTITUCIONAL/CPS
- Disponibilizado na integra para todos interessados, comunidade escolar, pais e responsáveis
através do site Etec: www.devisate.com.br;
- A ETEC AGRADECE A COLABORAÇÃO DE TODOS!
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