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O fluxo de entrada e de suspeita de COVID-19 começa em casa, com o envio da checklist. A responsabilidade indi-
vidual pela informação enviada é uma medida importante para o retorno seguro e deve ser realizada todos os dias.

Informações para os alunos que usam transporte escolar:
Com o objetivo de garantir as medidas protetivas para a redução do risco de contágio e da infecção, os prestadores 
do serviço de ônibus e vans do Colégio Miguel de Cervantes receberão o treinamento e seguirão os protocolos 
de segurança e higienização. 

Os profissionais responsáveis pelo transporte orientarão os alunos sobre as novas rotinas. Tendo em vista a neces-
sidade de distanciamento social, em todos os momentos, fez-se necessária uma revisão do número de passageiros 
por veículo para que se obedeça ao distanciamento de 1,5m entre cada um. 

A sinalização para a manutenção do distanciamento seguro deverá ser respeitada por todos os usuários.  

É obrigatório que os passageiros, monitores e condutor utilizem a máscara facial durante todo o trajeto e per-
manência nos veículos. 

Durante o trajeto, ida e volta ao Colégio, independentemente da temperatura externa, as janelas permanecerão 
abertas.

Na porta de entrada e saída do veículo, será disponibilizado um dis-
penser de álcool gel para que todos os passageiros façam o uso antes 
de entrar e após a saída.

A empresa de transporte informará as famílias os novos horários.

Suspeita COVID-19 na entrada

Distanciamento mínimo de 1,5m

Em usoEm uso

 Assentos indisponíveis para utilização
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O assistente do condutor medirá a temperatura dos estudantes antes de entrarem no transporte escolar. 
Caso a temperatura seja igual ou superior a 37,5°C, o estudante não poderá adentrar o veículo.

Procedimentos de segurança para entrada:
Para garantir a segurança de todos, e evitar a entrada no Colégio de um potencial transmissor da COVID-19, serão 
realizados alguns procedimentos de segurança:
 
• Todos os alunos deverão entrar no Colégio de máscara. O Colégio tem o firme compromisso de incentivar e tra-
balhar educativamente o uso correto da máscara facial. 

• Todos os estudantes e colaboradores passarão pela aferição de temperatura. 

• Haverá um escalonamento de horários por ano, o qual será informado oportunamente. 

• Os alunos da Educação Infantil I e II terão um procedimento especial, que será informado oportunamente. 

• Todos deverão respeitar a sinalização e demarcação dos espaços para garantia de distanciamento de 1,5m 
durante a entrada.

Para mais esclarecimentos, consulte o protocolo de entrada e barreiras físicas (enviado dia 04/09).

Procedimento em caso de suspeita de COVID-19
• No momento de aferição da temperatura, se for maior ou igual a 37,5°C, um colaborador acompanhará o aluno 
para o espaço de monitoramento.

• A equipe de monitoramento entrará em contato com a pessoa responsável pelo aluno para solicitar que venha 
buscá-lo e dará início ao processo de acompanhamento. 

Suspeita COVID-19 dentro do Colégio
Procedimentos para alunos e colaboradores com sintomas dentro do Colégio 

Para garantir que o fluxo de sintomáticos seja realizado de forma segura, o Colégio implantou um espaço de  moni-
toramento com uma enfermeira que:

• acolherá os alunos / colaboradores que apresentem sintomas compatíveis; 

• realizará a validação dos sintomas suspeitos da COVID-19;

• garantirá a continuidade do fluxo e a comunicação com a central de monitoramento.

A central de monitoramento, formada  por  profissionais  da  saúde  e  uma equipe multidisciplinar, fará o acom-
panhamento dos casos de suspeita no ambiente escolar. 

A central será responsável por acompanhar o fluxo de suspeita de COVID-19 até a sua confirmação ou descarte, ga-
rantindo as recomendações do tempo de afastamento e de retorno do aluno no momento pertinente, além do fluxo 
de informação entre os setores da comunidade. 

Além disso, a central será a responsável por esclarecer dúvidas e monitorar com indicadores o nível de segurança 
dentro do Colégio para toda a comunidade.
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Protocolo para aluno com início de sintomas dentro do Colégio

1. Aluno apresenta sintomas 
suspeitos da COVID-19

2. Entrar em contato 
com o professor mais 

próximo na sala de aula 
e encaminhar para o 
inspetor de alunos.

3. O inspetor acompanha 
o aluno para o espaço de 

monitoramento.

4. Realizar a validação 
dos sintomas suspeitos 
da COVID-19 e aferir a 
temperatura do aluno

5. Orientar a família que 
encaminhe o aluno para 
atendimento médico e 

enviar ficha técnica para 
central de monitoramento

5. Realizar 
procedimentos

6. Enviar ficha de atendi-
mento para a central de 

monitoramento

Confirma 
sintomas da 
COVID-19?

Caso descartado ?

6. Encaminhar atestado 
médico para central 

de monitoramento por 
e-mail.

6. Encaminhar relatório 
médico por e-mail para 

central de monitoramento 
e retornar as aulas.

SIM

SIM
GRUPO B

GRUPO D

NÃO

NÃO

A

Legenda

Aluno

Colaborador

Colaborador do espaço de monitoramento

Colaborador da central de monitoramento
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Protocolo para colaborador com início de sintomas dentro do Colégio

1. Colaborador apresenta 
sintomas suspeitos da COVID-19

2. Dirigir-se para 
espaço de 

monitoramento 

3. Realizar a validação 
dos sintomas suspeitos 
da COVID-19 e aferir a 

temperatura do 
colaborador

4. Orientar o colaborador 
a buscar atendimento 
médico e enviar ficha 

técnica para central de 
monitoramento

4. Realizar 
procedimentos

5. Enviar ficha de atendi-
mento para a central de 

monitoramento

Confirma 
sintomas da 
COVID-19?

Caso descartado ?

5. Encaminhar atestado 
médico para central 

de monitoramento por 
e-mail

5. Encaminhar relatório 
médico por e-mail para 

central de monitoramento 
e retornar as aulas

SIM

SIM
GRUPO B

GRUPO D

NÃO

NÃO

A

Legenda

Aluno

Colaborador

Colaborador do espaço de monitoramento

Colaborador da central de monitoramento
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