Comunicado Nº 11/2020
Direção
Recife, 12 de março de 2020.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O CORONAVÍRUS
Prezadas famílias:
Na última quarta-feira (11/3), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de
pandemia para o Covid-19 (Coronavírus). A pandemia do Covid-19 foi declarada, pois a doença está
espalhada por diversos continentes, com transmissão sustentada entre as pessoas.
Diante desta declaração, os governos mundiais começaram a tomar medidas cautelares para a
contenção da transmissão do Coronavírus. O Governo Federal Brasileiro, por meio do Ministério da
Saúde, informou que a declaração de pandemia já era esperada.
De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já há casos confirmados dentro do
País, com transmissão local, porém ainda não há transmissão sustentada

mas isso pode acontecer a

qualquer momento.
De qualquer modo, o Brasil, por meio dos órgãos oficiais, vem acompanhando, monitorando e
tomando medidas necessárias para combater a transmissão do Coronavírus. Quanto às ações estaduais,
sempre em consonância com as ações do Governo Federal, os estados também trabalham para conter a
proliferação do Covid-19.
No Distrito Federal, decreto assinado pelo governador, na quarta-feira (11/3), determinou a
suspenção de aulas nas escolas públicas e privadas, por cinco dias, a partir de 12 de março, dentre outras
deliberações. No Rio de Janeiro, o decreto prevê internações obrigatórias em casos graves. Outros
estados também devem tomar medidas cautelares em breve.
O Marista Centro-Norte seguirá atuando, de acordo com os protocolos oficiais dos governos
estaduais e federal. Por exemplo, no Distrito Federal, suspendemos as aulas nos Colégios de Águas Claras
e Taguatinga, devido ao decreto oficial, assinado na quarta-feira (11).
Esta força-tarefa será fundamental para que o fluxo de informações siga de maneira célere, para
que a comunidade educativa marista (estudantes, educadores, familiares e colaboradores) possa, junto
com os órgãos oficiais, trabalhar na prevenção ao Coronavírus.
O que estamos fazendo
Nossos funcionários estão orientados a manter a constante limpeza de nossos espaços, como
corrimãos, portas, maçanetas, banheiros, mesas e outros espaços.
Nos últimos dias, nossos educadores lembraram aos estudantes a importância de lavar as mãos
sempre que necessário, bem como outros cuidados.
Publicamos, também, uma campanha interna e nas redes sociais de conscientização e prevenção.

O que todos nós podemos fazer? Veja a lista a seguir.
• Lave as mãos frequentemente, por pelo menos 20 segundos, com sabão e água ou use álcool em gel.
• Cubra a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar.
• Mantenha-se hidratado, pois ajuda a aumentar a imunidade.
• Evite tocar seu rosto, olhos ou boca sem que as mãos estejam limpas.
• Não compartilhe objetos pessoais, como copos e garrafas.
• Se você ou seus familiares tiveram sintomas de COVID-19, procure atendimento médico.
Manteremos pais e responsáveis informados, por meio de nossos canais oficiais (site e redes
sociais, e-mail e aplicativo), sobre as orientações dos órgãos oficiais de saúde.
Ratificamos, por fim, que a suspensão das aulas se dará de acordo com as ações do estado,
divulgadas por meio de decreto, ou qualquer outro tipo de norma oficial; caso contrário, continuaremos
com as aulas.
Contamos com o apoio de todos neste momento, quanto a estarem informados sobre as medidas
cautelares tomadas pelos gestores estaduais, e que possam nos afetar.
Continuaremos trabalhando para manter a saúde e a segurança de todos os nossos alunos e
funcionários, em todas as nossas decisões e ações.
Atenciosamente,
Ir. Wellington Medeiros

Lucielma Ribeiro

Leonardo Gomes

Diretor

Vice-Diretora Educacional

Vice-Diretor Administrativo
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