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Pedido para prevenção da infecção do coronavírus
Entrando no mês de abril, a infecção do coronavirus tem aumentado cada vez mais, e nessa situação,
as aulas da nossa escola foram suspendidas por 2 dias . Felizmente dentro da escola não houve a
propagação, mas para evitar que isso aconteça, pedimos a colaboração dos senhores pais para que
tomem o máximo de cuidado para prevenir contra a infecção e a colaboração para que possamos realizar
as atividades da educação escolar normalmente.
＜Os pontos que gostaria que tomassem cuidado em casa para prevenir contra a infecção＞
1 Utilizar máscara, ventilar o recinto, lavar as mãos periodicamente.
2 Evitar de conversar perto da outra pessoa, por longo tempo e em voz alta.
3 Na hora de comer, comer em pequeno número de pessoas, e em curto tempo.
4 Além da família, não realizar reuniões (jantares) com parentes, amigos, conhecidos, fazer festas,
festas de aniversário, e outros.
Entrar em contato com a escola nos seguintes casos:
＜Quando não pode vir para a escola＞
1 Quando tiver sintomas de febre, tosse e outros, não forçar a vir para a escola. Descansar em casa.
→ Se necessário, ir ao hospital.
→ Quando tiver febre alta ou possibilidade de estar infectado, entrar em contato com
Centro
de Saúde (Hoken-jyo).
2 Se alguém da família fizer o teste de antígeno ou PCR, ficar em casa até sair o resultado.
3 Quando o aluno for constatado de ter contato direto (noukou sessyokusya) com a pessoa com
COVID, e tiver que fazer o exame PCR:
① Se der positivo … não poderá vir para a escola até receber a instrução do hospital ou do
Centro de Saúde.
② Se der negativo … Terá que ficar em casa até a data especificada na hora do teste (mais ou
menos 2 semanas)

○

＜Quando é necessário avisar a escola＞
1 Quando o aluno, a família for infectada.
2 Quando o aluno ou a família for constatado que teve contato (sesshokusya) ou contato direto,
próximo (noukou sessyokusya), e tiver que fazer o teste.
＊

Quando o aluno for infectado (tendo como resultado do teste PCR, positivo), dependendo da
situação da vinda do aluno infectado, a escola irá fechar temporariamente. A decisão de fechar a
escola vem da Secretaria da Educação e do Centro de Saúde.
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Quando for julgado que há o risco de propagação na escola, a classe onde estuda ficará fechada por
2 semanas.
Quando for julgado que não há o risco de propagação na escola, será realizada a desinfectação da
escola, teste das pessoas que tiveram contato, e a escola ficará fechada por dias necessários até
sair o o resultado.
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