Senhores pais,
Sabemos que nesta época do ano algumas doenças tornam-se mais comuns tais
como, resfriados e gripes, além do agravamento de outras como rinite, asma,
sinusite, otite e pneumonia, pois este período favorece a circulação de vírus e
bactérias, já que a temperatura fica mais baixa, o ar fica mais seco e há uma maior
tendência em ficar em ambientes fechados.
Alguns pais entraram em contato com o Colégio informando também que seus filhos
apresentaram irritações na pele, com vermelhidão e ao levarem ao médico, foram
diagnosticados com Eritema Infeccioso. Além disso, verificamos também alunos que
apresentaram sintomas muito semelhantes ao da Influenza e por este motivo,
tiveram atendimento médico e foram afastados por medida de prevenção.
Os sintomas da Gripe A (H1N1) são parecidos aos causados pelos vírus de outras
gripes. No entanto, requer cuidados especiais às pessoas que apresentarem febre
alta, acima de 38°C, de início repentino, dores musculares, de cabeça, de garganta
e nas articulações, irritação nos olhos, tosse, cansaço, coriza e nariz entupido. Em
alguns casos, também podem ocorrer vômitos e diarreia.
O eritema infeccioso é uma infecção contagiosa de origem viral, que é capaz de
provocar febre e erupções pelo corpo. Esta virose acomete preferencialmente as
crianças em idade escolar, mas pode também atingir a população adulta.
Com intenção de atendermos nossas crianças, solicitamos aos pais ou
responsáveis que ao observarem os sintomas (febre, diarreia, vômito, sonolência
,etc), contatem o médico e, se possível, mantenham sua criança em casa, para que
possam se recuperar, além de ser grande a probabilidade de transmissão aos
coleguinhas da sala.
Ressaltamos que o Colégio tem tomado providências com relação à limpeza e
disponibilização de álcool gel nos corredores. Sugerimos que todos os alunos
mantenham garrafinhas de água na mochila, assim como o álcool gel pessoal.
O nosso objetivo primordial é continuar zelando pelo bem-estar dos seus filhos e
evitar a possível propagação do vírus no ambiente escolar.

Contamos com a compreensão e o apoio de vocês.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

