13 de março de 2020
Prezada comunidade da EABH,
A partir de agora, o Conselho Diretivo e a administração da EABH estão seguindo e implementando
o Protocolo de Doenças Infecciosas da EABH.
Desde nossa última comunicação via Friday E-mail, foram confirmados dois casos de COVID-19
em Minas Gerais, especificamente em Divinópolis e Ipatinga. Continuamos monitorando órgãos
oficiais de saúde, o Ministério da Educação e outras autoridades governamentais em busca de
atualizações e decretos.
Os desenvolvimentos do COVID-19 e sua expansão no Brasil são dinâmicos e estão mudando
rapidamente. Neste momento, estamos no nível 2 do Protocolo de Doenças Infecciosas da
EABH. Esta é uma situação em rápida evolução e a administração continuará atualizando nossa
comunidade à medida que tivermos novas informações.
Observe que não há recomendações para o fechamento de escolas no momento. As autoridades
locais e nacionais de saúde pública informaram que é apropriado que as escolas permaneçam
abertas e mantenham o cronograma o mais normal possível. No entanto, seguindo importantes
recomendações de evitar locais de socialização no momento, estamos apoiando a saúde pública
de nossa comunidade.
Com as informações que temos agora, a EABH, assim como a maioria das escolas de Minas
Gerais, permanecerá aberta, mas com as seguintes modificações até novo aviso.
• Todas as viagens internacionais programadas para este mês estão canceladas e/ou adiadas.
Embora essas viagens não ofereçam opções de reembolso, continuaremos a trabalhar com a
agência de viagens para tentar obter algum tipo de reembolso parcial. Os consultores da EABH ou
a diretoria atualizarão nossos pais se recebermos uma resposta positiva.
• Todas as grandes reuniões não essenciais no campus, como a próxima Feira de Artes e a Mostra
Internacional - Feira de Culinária, serão canceladas. Ao invés dos eventos, usaremos esses dias
para conduzir o aprendizado on-line, para que nossos alunos e pais possam realizar testes para
aprendizado virtual e fornecer feedback para melhorias. Queremos estar bem preparados , caso o
fechamento da escola seja necessário. Mais informações serão compartilhadas pelos diretores do
seu filho.
• Excursões para outros locais no Brasil estão sendo monitoradas de perto. Esteja preparado para
cancelamentos de última hora.
• A desinfecção mais frequente de todo o campus, incluindo maçanetas, está ocorrendo. A comida
será servida exclusivamente pelas funcionárias da cantina, ao invés de ser servida por cada
pessoa, a partir da próxima semana. Continuamos a educar e lembrar nossos alunos e funcionários
para lavar as mãos e usar álcool gel para desinfetar as mãos.
Os alunos continuarão sendo enviados para casa se tiverem os seguintes sintomas :
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Febre
Vômito
Diarréia
Calafrios
Coceira e olhos vermelhos
Sentimentos de fadiga, desconforto, fraqueza ou dores musculares
Tosse frequente
Muita congestão nasal com corisa

Se o seu filho tiver esses sintomas, ele deve ficar em casa e não vir à escola até que os sintomas
acabem ou seu médico forneça um atestado para voltar à escola. Consulte este fluxograma para
mais orientações.
Não hesite em entrar em contato com a enfermeira da escola (renata.maletta@eabh.com.br) se
tiver alguma dúvida.
Nossa intenção continua sendo nos educar com os fatos, tomar medidas firmes e ponderadas e
promover um ambiente calmo e tranquilizador, no qual o aprendizado continue sendo o nosso foco
central. Dito isso, se a escola decidir que a melhor medida em um determinado momento é adiar
ou cancelar eventos, atividades e/ou aulas, você será informado. Esteja preparado para
cancelamentos de última hora.
Você pode visitar os seguintes sites oficiais para obter informações atualizadas sobre o COVID 19.
https://www.who.int/westernpacific/health-topics/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46230-ministerio-da-saude-atualiza-situacaopara-os-estados
Atenciosamente,
Administração da EABH
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