Circular 01/2020
São Leopoldo, 11 de março de 2020.
Ref.: Prevenção ao Coronavírus
Estimada comunidade escolar!
Queremos entender que todos, de uma ou de outra forma, estão acompanhando o
alastramento do Coronavírus pelo mundo afora.
O nosso país, infelizmente, também já está experimentando os reveses do vírus, ainda que
de maneira tênue. Porém, tudo indica que nas próximas semanas e meses o mesmo vírus
deverá estar mais presente entre nós.
Para tal, é necessária uma maior prevenção, a começar nos lares e também aqui no
Sinodal.
Eis, portanto, alguns pontos que estamos abordando com os alunos e que também
gostaríamos de comunicar aos pais:
1. Fundamental é lavar constantemente as mãos de acordo com as orientações atuais
(veja cartaz anexo), com água e sabão e ou com álcool gel.
2. É importante restringirmos os cumprimentos com beijos, abraços e até apertos de
mãos.
3. Caso alguém precisar espirrar, que o faça no antebraço e não nas mãos, cuidando
para fazê-lo afastado das demais pessoas ao redor.
4. Quando alguém sentir febre ou outros sintomas gripais, é importantíssimo ficar em
casa para se tratar. Frequentar antessala médica ou hospital não é o mais indicado
por causa do possível contágio pelo acúmulo de pessoas.
5. O Sinodal tentará avançar em seu calendário escolar até onde for possível. Se
houver a necessidade de uma interrupção por tempo determinado, isso será avisado
a tempo a todos os pais.
6. Não somos alarmistas. Contudo, também não podemos ser omissos.
7. É indispensável dizer que uma boa prevenção, além de fundamental, é essencial.
8. Esperamos e desejamos que todos se integrem nesse processo para ver se
conseguiremos atravessar “essa situação complicada” de maneira unida e
comprometida para o bem de todos nós.
9. Ainda, para ajudar na prevenção, a partir de quinta-feira, isolaremos os bebedouros.
Para tal, solicitamos a gentileza dos alunos trazerem as suas garrafinhas d’água.
10. Caso alguém puder nos ajudar, estaremos sempre de braços abertos.
PS: O cartaz anexo foi produzido pelo Hospital São Vicente de Paulo, que autorizou a sua
publicação.
Sendo isso por ora, finalizo com um abraço fraterno “à distância”!

Prof. Ivan Renner
Diretor Geral
Av. Dr. Mário Sperb, 874 – 93030-132 – São Leopoldo/RS
sinodal@sinodal.com.br – www.sinodal.com.br
Fone: 51 3592 1584

Av. Dr. Mário Sperb, 874 – 93030-132 – São Leopoldo/RS
sinodal@sinodal.com.br – www.sinodal.com.br
Fone: 51 3592 1584

