CSDNB 2022-2023 Guia de Doenças em Estudantes
Informação sobre COVID-19 e outras doenças para
famílias no CSDNB
Meu/Minha filho(a) está doente:
Não envie crianças para a escola se estiverem doentes, não se sentindo bem o suficiente para
participar em atividades da escola, se tiverem COVID-19 ou outros sintomas de outras doenças.
Isso inclui:
Temperatura acima de 36 celsius ou 100.5° F

Tosse ou espirro

Vomitando mais de uma vez

Fortes dores de cabeça

Diarreia mais de uma vez

Fortes dores no corpo

Fortes dores de garganta

Extremo cansaço

Dificuldade de respirar
É muito importante manter seu filho(a) em casa se eles estiverem doente para evitar a
propagação de doenças para colegas de classe e funcionários da escola. Recomendamos o teste
para COVID-19 se seu filho(a) tiver sintomas semelhantes aos do COVID-19 ou se seu filho teve
contato próximo com alguém que testou positivo para COVID-19 nos últimos 14 dias.

Meu/Minha filho(a) testou positivo para COVID-19:
Não envie crianças para a escola.

Seu filho(a) deve se isolatar de outros pelo menos por 5 dias inteiros a partir do dia em
que seus sintomas começaram (dia 0) ou do dia em que testou positivo.
DIA 0 (Dia em que os sintomas começaram)
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

DIA 6 (Pode retornar a escola)
Na próxima Segunda
Na próxima Segunda
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Seu filho(a) pode retornar à escola nos dias 6 ao 10, desde que:
• Os sintomas de COVID-19 do seu filho(a) melhoraram significativamente ou desapareceram.
• Seu filho(a) pode usar uma máscara de forma consistente quando estiver perto de outras
pessoas dos dias 6 ao 10.
Entretanto, seu filho(a) deverá permanecer em casa se:
• Você optar por não deixar seu filho(a) usar máscara entres os dias 6 e 10 enquanto estiver na
escola. Se seu filho(a) não puder para usar máscara, eles precisarão ficar em casa até o dia 11.
• Os sintomas continuam. Seu filho(a) precisa ficar em casa até que seus sintomas melhorem
significativamente ou completamente.

