
 

Protocolo sanitário vigente – 16/fevereiro/2022 

Casos de afastamento das aulas presenciais: 

• Estudante que apresentar algum sintoma de doença não deve frequentar a escola.  

• Não será permitida a entrada de estudante que apresentar febre (temperatura 

acima de 37,5ºC). A escola entrará em contato com os responsáveis para que 

venham buscar e levar ao médico estudantes que se queixarem de mal-estar ou 

apresentarem temperatura corporal acima de 37,5ºC.  

• Vale ressaltar que, em situações como essa, não serão administrados 

medicamentos no Colégio.  

• Diante de resultado positivo para Covid do estudante, solicitamos o afastamento 

domiciliar  pelo prazo de 10 dias a contar da data do exame, podendo retornar no 

11º dia, se estiver assintomático por pelo menos 24 horas sem o uso de 

medicamentos específicos para o caso. O afastamento de 10 dias poderá ser 

reduzido para 7 se o estudante for testado a partir do 6º dia e apresentar as 

seguintes condições: o resultado deve estar negativo e o estudante sem sintomas. 

 

Casos de contato próximo* com pessoa confirmada com COVID-19:  

• Se o estudante, após contato com a pessoa que tenha testado positivo, estiver 

isolado da pessoa, é necessário que fique 5 dias em observação. Caso não 

apresente sintomas e teste negativo a partir do 5º dia após o contato, poderá voltar 

às aulas presenciais. 

• Se o estudante continuar em contato direto com a pessoa que testou positivo, é 

necessário que cumpram a quarentena em conjunto. Depois do período indicado 

de isolamento (de acordo com item 4), uma vez que apresente teste negativo, 

poderá retornar às aulas presenciais. 

Define-se como contato próximo: 

● estar a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, 

com um caso suspeito ou confirmado de Covid sem que ambos tenham utilizado 

máscara facial corretamente; 

● ter um contato físico direto (por exemplo: beijo e abraço) com um caso suspeito ou 

confirmado de Covid; 



 

● ter contato domiciliar ou residir na mesma casa/ambiente de um caso suspeito ou 

confirmado de Covid. 

Em caso de afastamento de estudantes do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio, 

esses e essas terão acesso à sala de transmissão das aulas remotas, durante o mesmo 

período.  

Os resultados dos testes deverão ser enviados para a Coordenação e secretaria 

(priscila@ofelia.com.br) da escola.  

As orientações dispostas acima levam em consideração a análise do atual quadro 

sanitário da nossa cidade e estado, amparada em dados disponibilizados por órgãos 

de saúde das duas esferas de governo.  

 

Revisaremos sempre as orientações para adequação às eventuais diretrizes oficiais de 

prevenção e segurança de acordo com possíveis agravamentos dos níveis de 

contágio e hospitalizações. Estamos atentos às condições sanitárias e de 

biossegurança, às normativas e à legislação.  

Reforçamos a importância do ciclo vacinal completo para toda comunidade escolar. 

 

Agradecemos pela confiança e pela colaboração.  

 

A Direção 

 

mailto:priscila@ofelia.com.br

