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Casos suspeitos


Casos suspeitos – São pessoas que apresentam pelo menos dois (02)
sintomas gripais (febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta,
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos.



Conduta - Afastar imediatamente o aluno ou funcionário/colaborador
que apresentar sintomas de síndrome gripal, sendo o seu retorno
condicionado à melhora dos sintomas e não antes de 10 dias a contar
do primeiro dia do surgimento dos sintomas. Mesmo com teste negativo,
o aluno/funcionário permanecerá afastado por 10 dias a partir do
primeiro sintoma, para evitar o falso-negativo.

Casos confirmados por exame:


Pessoa que realizam algum dos exames abaixo:



RT-PCR POSITIVO: afastar o aluno ou funcionário/colaborador por 10 dias
a partir da data da realização do teste.



IgM ou IgG POSITIVO: afastar aluno ou funcionário/colaborador por 3 dias
a partir da data da realização do teste.

Casos Contactantes

• São as pessoas que tiveram contato com um caso suspeito ou
confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e 10 dias após o início
dos sinais ou sintomas do caso suspeito.
I. Ter contato durante 15 minutos a menos de um metro e meio de
distância;
II. Permanecer junto por pelo menos o tempo de uma aula de 45
minutos, independentemente do uso de máscara ou das condições de
ventilação da sala;
III. Compartilhar o mesmo veículo de transporte escolar;
IV. Conviver/compartilhar o mesmo ambiente domiciliar.

Conduta de afastamento do aluno ou
funcionário/colaborador no casos dos
contactantes:


* No caso se o aluno for suspeito:



Os contactantes identificados deverão permanecer em quarentena por 14 dias,
dentre eles:



Todos os colegas da mesma sala.



Todos do mesmo transporte escolar.



Todos os professores que deram aula e tiveram contato com o aluno considerado
suspeito/confirmado durante o período de transmissibilidade.



Todos os demais funcionários contactantes.



Como os nossos professores dão aula em todas as séries, caso ele tenha dado aula
para um aluno suspeito/confirmado, eles serão afastados por 14 dias, dessa forma
as aulas terão que ser remota para todas as turmas.

Conduta de afastamento do aluno ou
funcionário/colaborador no casos dos
contactantes:


* No caso se o professor for suspeito:



Os contactantes identificados deverão permanecer em quarentena por 14 dias, dentre
eles:



Todos os alunos das salas que o professor deu aula ou realizou outra atividade
educacional.



Todos os outros contactantes identificados.



Suspender as aulas de todas as classes em que o professore deu aula, por 14 dias a
partir do último dia de contato com o professor. Nesse caso o professor não pode dar
aula nem remotamente.



* No caso dos demais servidores da instituição:



O funcionário será afastado por no mínimo10 dias independente do resultado

Orientações gerais


Todos os casos suspeitos são notificados a Vigilância, desta forma seguimos
todas as orientações e recomendações dadas por ela para cada caso.



Privacidade dos alunos/funcionários: Conforme as orientações recebidas, por
conduta ética médica o resultado do exame é sigiloso e a escola não pode
informar nominalmente qual aluno, funcionário e ou professor afastou ou
testou positivo, mantendo a privacidade dos alunos, funcionários e de seus
familiares.



Referência Bibliográfica: Protocolo Sanitário do Enfrentamento à Pandemia
pelo Coronavírus – Munícipio de Jundiaí

