
COVID-19 Informação para pais, 
tutores e cuidadores 

Todos os alunos, funcionários, motoristas de ônibus e visitantes 

das escolas devem realizar uma auto-avaliação diária para os 

sintomas de COVID-19.  
Ficar em casa quando doente é importante para ajudar a parar a 

disseminação do COVID-19 e outros vírus em nossa comunidade. 
 
 

Examine seu aluno todas as manhãs 
 

Por favor examine o seu aluno todas as manhãs para detectar sintomas do 

COVID 19, visite ontario.ca/page/covid-19-stop-spread. Se o aluno tem qualquer 

sintoma do COVID-19 ou se  a ferramenta de detecção indica que não deveria ir na 

escola, você tem que:  
♦  Manter o aluno em casa.   
♦ Informe a doença e ausência para a escola do aluno 

usando a ferramenta da escola de relatório de 

ausências. 

Se os sintomas do aluno são relacionados com uma condição médica 

pre-existente, procure assistência de um centro médico. Se os sintomas 

forem novos entre em contato com seu centro de saúde ou leve a 

criança a um centro de avaliação do COVID-19, visite 

kflaph.ca/Assessment para testes e orientações. 
 

Se o aluno desenvolve sintomas na escola 
 

Se o seu aluno desenvolve sintomas na escola, incluindo antes ou após estar sob 

os cuidados da escola 

 ♦ Você será informado para pegar o aluno imediatamente. 
 

♦ O aluno doente será isolado e cuidado em um quarto até que o 

pai, tutor ou cuidador cheguem.  
♦  Funcionários que cuidem do aluno doente usarão Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI). 

 
♦ Irmãos do aluno doente poderão ser buscados na 

escola.  
♦ Pais, tutores, os cuidadores devem procurar 

seu centro médico para orientação, que pode 

também incluir testes para COVID-19.  
Se o centro de saúde diagnosticar ao aluno uma doença que não 

é o COVID-19 e não recomenda fazer o teste do COVID-19, o 

aluno poderá voltar à escola 24 horas após que o último sintoma 

esteja resolvido. Caso tiver vômito ou diarréia, poderá retornar à 

escola 48 horas após o último episódio de vômito ou diarréia.  
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Fazendo o teste para COVID-19 
 
 

Se um aluno precisa de teste para COVID-19 
 

♦ Leve o aluno para o centro de avaliação de COVID-19. 
 

♦ O aluno deve estar isolado em casa esperando os resultados do teste 

e não pode ir na escola pessoalmente.  

Pode ser necessário que os irmãos devam isolar-se enquanto 

aguardam os resultados do teste. 

 Siga as orientações do centro de avaliação e saúde pública  
 

Se um aluno tiver sintomas do COVID-19 e o teste for recomendado 

mas não foi feito  
Qualquer aluno que tenha sintomas do COVID-19 deve procurar orientação de um 

centro de saúde e seguir as recomendações. Se for recomendado a realização do 

teste e o mesmo não for realizado, o centro de saúde poderá exigir que a criança e 

os contatos domiciliares se isolem por 14 dias. 

 
Se o resultado do teste feito no aluno for negativo 

 
Se o resultado do teste for negativo, e não esteve exposto com alguém que 

teve resultado positivo, o aluno pode retornar à escola 24 horas após a 

resolução do último sintoma. Se o aluno tem vómito ou diarreia, ele pode 

retornar à escola 48 horas após o último episodio de vômito ou diarréia.  

Alunos que tiveram contato com algum caso positivo deverão isolar-se por 14 dias,  

ainda mesmo com resultado negativo devido a que a doença poderá se manifestar em 

até 14 dias após estar exposto ao COVID-19. Qualquier individuo que apresentar 

resultado positivo será monitorado pela saúde pública. 

 
Se o resultado do teste feito no aluno for positivo 

 
♦ A família receberá orientação e acompanhamento diário da saúde pública.  
♦ O aluno e os contatos domiciliares deverão estar isolados por 14 dias.  
♦ Saúde pública trabalhará com a escola do seu filho para seguir as 

Diretrizes Provinciais de Surto 

♦ Todos os alunos, funcionários e contatos sociais considerados 

com alto risco de exposição devem se isolar por 14 dias e 

seguir as diretrizes da saúde pública em relação aos testes.   
♦ A confidencialidade será mantida pela escola e saúde 

pública conforme forem seguidos os protocolos 

necessários. 
 

Se um membro da sua casa da resultado positivo 
 

♦ É recomendado que os pais, tutores ou 

cuidadores informem à escola do resultado 

positivo, mas não é obrigatório.  

♦ A saúde pública fornecerá instruções às escolas para isolar 

os membros da família mantendo a confidencialidade.  

♦ As escolas isolarão à criança ou crianças da 

família afetada, informarão os pais, tutores ou 

cuidadores para que os busquem imediatamente. 



Alunos com condições médicas em curso 
 

Alunos com condições médicas em curso que 

apresentam sintomas parecidos ao COVID-19 

Algumas condições médicas como alergias sazonais 

apresentam sintomas parecidos ao COVID-19. Se 

um aluno tem sintomas de uma condição médica 

conhecida, por favor sigam as orientações do centro 

de saúde do aluno. Documentos de um centro de 

saúde podem ser solicitados pela escola para indicar 

que os sintomas não têm relação com o COVID-19 
 
 
 
 

 

Prevenção e controle do COVID-19 
 

As famílias  podem ter um papel ativo para prevenir e 

controlar a propagação do COVID-19 ao:  
♦ seguir as medidas de prevenção indicadas pela saúde pública, 

 
♦ monitorar ativamente sua família para detectar sintomas, 

 
♦ Se comunicar abertamente com a escola do aluno, 

 
♦ permanecer no local e evitar se expor com pessoas em 

áreas onde casos de COVID-19 são altos e,  
♦ seguir as diretrizes de saúde pública, considerando que pode 

mudar dependendo da transmissão em nossa comunidade ou 

outros fatores. 


