PLANO DE CONTINGÊNCIA REFERENTE AO CORONAVÍRUS (COVID
19).
COLÉGIO EQUIPE
Devido ao estágio de pandemia do Coronavírus (COVID-19), todas as medidas
de prevenção possíveis devem ser tomadas de forma a evitar o aumento do
contágio, número de casos e propagação da doença.
Ciente disto e priorizando a saúde e bem-estar de nossos alunos e
colaboradores, bem como a população de um modo geral, e seguindo medidas
sugeridas por órgãos internacionais e nacionais de saúde como a Organização
Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, o Colégio Equipe está
preparado para adoção de medidas adequadas de prevenção e contenção da
doença.
Inicialmente, conhecer as formas de transmissão, sintomas e prevenção da
doença é uma maneira de informar nosso público como uma das medidas de
prevenção. O seguinte Plano de Contingência prevê as orientações
estratégicas mediante a ocorrência da pandemia do Coronavírus.
OBJETIVOS
O presente Plano de Contingência apresenta medidas protetivas e gestão do
impacto, caso algum aluno, familiar e colaboradores do colégio ateste positivo
para Coronavírus (COVID-19). Esta ocorrência acarretará nas seguintes
medidas emergenciais:
1) Evitar a propagação do vírus, através de procedimentos que possam
minimizar a contaminação no ambiente escolar;
2) Avaliar se as aulas e demais atividades escolares devem ser suspensas
e planejar o período do possível retorno às atividades normais.

EQUIPE RESPONSÁVEL
A Direção Escolar do Colégio Equipe é a responsável pelo Plano de
Contingência e pelo possível contato, caso haja necessidade, com as
equipes de saúde locais.

MEDIDAS DECONTINGÊNCIA / ATIVIDADES EMERGENCIAIS

Diante do quadro atual de pandemia, com o surgimento de novos casos por
todo mundo quase todos os dias, é possível que haja o comprometimento das
atividades escolares, por conta de alunos ou colaboradores doentes. Como
medidas de manutenção de atividades em situação de crise, o Colégio Equipe:
1) Recomenda, seguindo os padrões do Ministério da Saúde, a
ponderação de viagens nacionais e internacionais (principalmente para
países em que a propagação do vírus está mais ativa). Para os que
estão regressando dessas regiões, recomenda-se não frequentar o
colégio, evitar compromissos sociais e cumprimentos físicos pelos 14
dias subsequentes;
2) Informa que qualquer alteração no estado de saúde deve ser
comunicada

às

autoridades

de

saúde

locais,

que

fará

as

recomendações e orientações necessárias;
3) Avaliará a possibilidade de oferecer orientação de estudo – a ser
realizada pelos alunos em casa – no caso de elevada ausência de
discentes e/ou docentes;
4) Adotou rotina mais enérgica de higienização de objetos (mesas,
cadeiras, corrimãos, fechaduras, etc), assim como na instrução dos
alunos quanto à lavagem correta das mãos. A necessidade do uso de

objetos pessoais, como garrafas e squeezes, também é estimulada;
5) Os bebedouros de esguicho serão desativados, sendo disponibilizados
bebedouros com garrafões de água para que cada um encha sua
própria garrafa.
6) Desativação das catracas e intensificação das medidas de segurança.
7) O álcool em gel será disponibilizado em todos os setores da escola,
incluindo salas de aula e banheiros.
8) Serão divulgados materiais informativos e cuidados preventivos sobre o
COVID 19 nos murais dos corredores, portarias de todos os segmentos
e em salas de aulas.
9) Ações serão realizadas por membros da Equipe Pedagógica e
Enfermagem para promover mais informações aos alunos, com entradas
em salas de aula.
10) Todos os Professores e Colaboradores serão instruídos sobre a
importância das ações que serão executadas no colégio.
11) Vistoria e higiene constante nos banheiros.
12) Produção de comunicado sobre a divisão e organização dos intervalos
para os pais e/ou responsáveis.

MEDIDAS DE ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO SOCIAL
Em caso de necessidade da adoção de isolamento e distanciamento social, as
seguintes regras devem ser consideradas:

1) Qualquer pessoa que apresente os sintomas do Coronavírus não deve
frequentar o ambiente escolar. Aqueles que comparecerem ao colégio
com sintomas da doença serão orientados a retornar para suas
residências e contactar os órgãos de saúde competentes;
2) O Colégio Equipe terá um espaço dentro da escola destinado para

encaminhar alunos ou colaboradores que estejam com algum sintoma
da doença. Neste espaço, caso seja aluno, poderá aguardar a chegada
do responsável, após os mesmos terem sido contactados.
3) É de extrema importância que alunos com qualquer sintoma gripal não
sejam mandados para o colégio, já que não poderão assistir aulas;
4) Qualquer membro da comunidade escolar que apresentar critérios
compatíveis com suspeita da doença deve informar o colégio para que o
Equipe

possa

se

certificar

que

a

pessoa

não

frequente

o

estabelecimento de ensino pelo período mínimo de 14 dias ou até que
receba alta clínica.

O Colégio Equipe irá avaliar a necessidade de adotar outras medidas, além
das já realizadas, caso haja a confirmação de casos na cidade e/ou em nossa
comunidade escolar. Entre as medidas estão a possibilidade de restringir
atividades, cancelar eventos que podem ter aglomeração de pessoas, alterar o
calendário escolar e até mesmo suspender as aulas pelo período necessário.

Ressaltamos que todas as medidas atendem as recomendações das
autoridades de saúde e visando resguardar à todos.

Cordialmente,
A Direção.

