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5 de março de 2020 

 

Caro Comunidade da Escola Newark, 

 

Estou escrevendo para informá-lo sobre as etapas que estamos tomando em relação ao novo 

coronavírus(COVID-19).  É importante observar que não temos preocupações sobre a presença do 

coronavírus em nossas escolas no momento.  No entanto, queremos aproveitar esta oportunidade para 

compartilhar as ações de precaução que estamos tomando para a saúde e segurança de nossos alunos, 

funcionários e todos os que ingressam em nossas escolas. 

 

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estão trabalhando para descobrir o mecanismo 

exato de disseminação de pessoa para pessoa dessa nova forma de coronavírus.  A única área certa é 

que viajar para países onde a doença é prevalente não é recomendado. O CDC atualizará essas 

orientações conforme necessário e à medida que informações adicionais estiverem disponíveis.  

Recomendo que você siga o site do CDC periodicamente para obter orientações atualizadas: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. 

 

Estamos em contato com o Departamento de Saúde de Newark e o Departamento de Saúde de Nova 

Jersey e continuaremos a aderir às melhores práticas recomendadas.  Ao fazer isso, as enfermeiras da 

escola começaram a rever as precauções com os alunos, como lavar as mãos adequadamente, cobrir 

corretamente a tosse e descartar os tecidos usados.  Além disso, nossa equipe de custódia intensifica 

proativamente a higienização de superfícies de alto contato para reduzir a possibilidade de 

contaminação cruzada ambiental.  

 

Aqui estão algumas ações preventivas diárias para ajudar a manter você e nossa comunidade 

saudáveis: 

• Cubra sua tosse ou espirre com um lenço de papel e jogue o lixo no lixo. 

• Se não houver tecido disponível, tosse ou espirre na manga ou no cotovelo, não nas mãos. 

• Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e 

sabão, use um desinfetante para as mãos à base de álcool. 

• Evite o contato com pessoas doentes.  

• Se você estiver doente, fique em casa por pelo menos 24 horas após o desaparecimento da febre sem 

medicamentos para redução da febre. 

 • Limpar e desinfetar superfícies e objetos que são freqüentemente tocados.  

 
Se soubermos de outros desenvolvimentos que nos impactam diretamente em Newark, entrarei em contato com 

você novamente. 

 

Sincerely, 
 

 
Roger León 

Superintendent 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

