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Osasco, 13 de março de 2020.
Senhores responsáveis,
Recomendações – Coronavírus (Covid – 19)
O Coronavírus (COVID-19) é um agente relacionado a infecções respiratórias, que podem apresentar-se com
um quadro semelhante às demais síndromes gripais. Sua transmissão, com base no conhecimento científico
adquirido até o presente momento, ocorre através da entrada no trato respiratório, pelo contato com gotículas de
secreções (muco nasal, por exemplo). Isso pode acontecer por meio do contato direto com as secreções da pessoa
infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato com superfícies contaminadas, levando-se as
partículas ao nariz ou à boca através das mãos.
O Instituto São Pio X faz as seguintes ações e recomendações de acordo com o Ministério da Saúde,

Secretaria de Vigilância em Saúde e Ministério da Educação:
 Promove atividades educativas sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (conjunto de
medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar);
 Estimula a higienização das mãos com água e sabonete líquido e/ou álcool gel;
 Estimula o uso de lenços de papel, bem como seu descarte adequado;
 Estimula o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando o contato direto da
boca com as torneiras dos bebedouros (cada aluno (a) é convidado a trazer copo ou garrafa para
o uso pessoal) ;
 Pede-se para evitar o contato físico com os alunos, os professores e os demais profissionais;
 Mantém a atenção para indivíduos (alunos, professores e demais profissionais) que apresentem
febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza, etc.). Orientar procura por atendimento em serviço
de saúde e, conforme recomendação médica, manter afastamento das atividades;
 Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de suspeita de caso(s) de infecção humana
pelo novo coronavírus (COVID-19).
Também foi lançando um aplicativo (Coronavírus – SUS) para iOS e Android com informações
sobre a doença, instruções para a população e mapa das unidades de saúde que podem fazer o
atendimento em caso de suspeita. De acordo com a descrição na Play Store e App Store, mediante a
plataforma, é possível tirar dúvidas sobre sintomas, prevenção e outras informações relevantes como
unidades de saúde próximas e notícias oficiais.
Salienta-se que o Ministério da Saúde mantém a vigilância ativa a respeito da circulação dos vírus
respiratórios, com o monitoramento constante da situação epidemiológica, gerando boletins e notas
técnicas para orientação dos serviços de saúde, dos demais setores e da população. O site eletrônico do
Ministério da Saúde pelo endereço https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
Nos colocamos a disposição para dirimir quaisquer dúvida,
Direção
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