5 de março de 2020
Prezados pais da EABH,
A administração da escola continua acompanhando a evolução do coronavírus em todo o mundo.
Atualmente, o risco imediato à saúde dos membros da nossa comunidade é considerado baixo e
nosso objetivo é que a EABH continue sendo um ambiente seguro e saudável para nossos alunos
e funcionários. Para garantir isso, contamos com os membros da nossa comunidade para fazer a
sua parte na prevenção da propagação do vírus.
No dia 1º de março, enviamos um e-mail com uma atualização sobre o COVID-19. Nesta
mensagem, pedimos aos pais para manter seus filhos em casa se eles estiverem com gripe ou
outros sintomas virais. Também recomendamos que você envie seu filho ao pediatra para obter
orientações específicas sobre cuidados necessários. A gripe e outros vírus são mais contagiosos
nas primeiras 48 horas. Seu filho deve ficar em casa e não vir à escola até que esteja sem febre e
sem medicação por, pelo menos, 24 horas.
Estamos enviando os alunos para casa se eles apresentarem os seguintes sintomas:
• Febre
• Vômito
• Diarreia
• Calafrios
• Coceira e olhos vermelhos
• Sensação de fadiga, desconforto, fraqueza ou dores musculares
• Tosse constante
• Congestão nasal com corisa
Se seu filho tiver esses sintomas, ele/ela deve ficar em casa e não vir à escola até que os sintomas
acabem ou se o médico do seu filho emitir um atestado autorizando a volta à escola.
Tenha certeza de que a EABH continua a monitorar a situação e permanece em contato constante
com as autoridades de saúde para obter orientações e atualizações à medida que a situação evolui.
Estamos comprometidos em manter a EABH um ambiente de aprendizado seguro e saudável e
contamos com a sua colaboração.
Não hesite em entrar em contato com a enfermeira da escola (renata.maletta@eabh.com.br) caso
tenha alguma dúvida. Manteremos você informado caso o atual nível de preocupação seja alterado.
Lembre-se, mantenha a calma e lave as mãos!
Atenciosamente,
Administração da EABH
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