
Suspensão temporária para aqueles com COVID ou que tiveram contato próximo

Reabertura da escola
　Se a infecção não se espalhar e não houver mais risco de contágio após o período de fechamento da escola, retomaremos as aulas, tomando 

medidas para reduzir o risco de infecção tanto quanto possível.

　Se um aluno ou funcionário da escola for diagnosticado com COVID ou for identificada como uma pessoa alto risco de contágio por 

contato, ela deverá ser afastada e aguardar novas instruções do centro de saúde. A ausência não será considerada falta, mas sim pausa na 

frequência (presença).

※ Período de duração da suspensão:

　・Pessoas infectadas: o período determinado pelo médico.

　・Aqueles com risco por contato próximo: determinado pelo HOKEN CENTER.

※ Quando a criança apresentar sintomas (febre e afins) ou alguém próximo a ela tiver febre ou algum outro sintoma

　 e for identificado como pessoa de alto risco por contato:

　・Evite vir para a escola até ter certeza de que não há risco de contágio.

※ Aqueles que estiverem preocupados, podem solicitar a suspensão de frequência, se quiserem.

〇 Não é necessário faltar na escola nos casos abaixo:

　・Mora com uma pessoa que não apresenta sintomas apesar de ter tido contato recente com alguém que teve COVID.

　・Foi solicitado a fazer o teste de COVID ou mora com alguém que tenha feito o exame.

Realização do fechamento temporário da escola
Teste realizado pelo HOKEN CENTER (Centro de Saúde)

　Caso um aluno ou funcionário da escola esteja com COVID, um inquérito epidemiológico será realizado pelo centro de saúde. (Este 

inquérito visa investigar o histórico de comportamento das pessoas infectadas e a possível rota de contágio em detalhes.)

Caso a escola seja fechada Caso a escola não seja fechada
Quando a possibilidade de que outras pessoas possam

ter sido contagiadas for alta.

※Averiguaremos se a escola ou série em questão será

　temporariamente fechada.

※A escola ou série ficará interditada pelo tempo determinado

　com base na situação e no resultado do teste.

Quando a possibilidade de que outras pessoas possam

ter sido contagiadas pelo contato com a pessoa infectada

for mínima ou nula.

※Porém, podemos optar por fechar a escola durante o 

　período em que esta será desinfetada ou durante a

　realização a investigação dependendo de quanto tempo

　estes procedimentos levarão para serem concluídos.

　A escola informará os detalhes acerca das medidas que serão tomadas por escrito ou por e-mail.

　Levando em consideração os direitos humanos, não iremos notificá-los caso a pessoa infectada não tenha envolvimento com a escola ou 

caso o aluno (ou funcionário) que esteja com COVID tenha sido infectado de maneira que não trará riscos de contágio à escola (durante as 

férias e afins).

新型コロナウイルス感染症における園での対応について

　Leia abaixo as medidas que serão tomadas caso uma pessoa do corpo docente ou estudantil seja diagnosticado com COVID ou tenha tido 

contato próximo com alguém que tenha contraído esta doença.

　Caso seu filho ou um membro da família seja infectado ou tenha contato próximo com alguém que esteja com COVID, não deixe de entrar 

em contato com o jardim.

Quando os alunos e seus familiares ou funcionários são infectados ou identificados como pessoa de alto risco por contato.

Confirmação de pessoas infectadas e informando a escola
　Se um aluno ou alguém da família ou um funcionário da escola for diagnosticado com COVID, o Centro de Saúde (HOKEN CENTER) 

entrará em contato com vocês. Por favor, certifique-se de avisar a escola sem falta.
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