
26 de agosto de 2021 

 

Aos senhores pais e responsáveis 

  

Escola Aichi Kenritsu Obu Mochi no Ki Tokubetsu Shien Gakkou 

Diretor: Kiyoshi Toriyama 

 

Solicitações referente à epidemia do covid19 – 2º.período escolar 
二学期を迎えるにあったての新型コロナウィルス感染症に関するお願い 

 

Nossos sinceros agradecimentos à compreensão e colaboração contínua nas atividades desta escola. 

Acreditamos que os senhores se empenharam ao máximo para evitar o contágio durante as férias de verão. 

Mesmo assim, os casos de pessoas infectadas com a variante Delta está aumentando na província de Aichi. O 

número de crianças e jovens em idade escolar aumentaram assutadoramente no final do mês de julho. 

Sendo assim, precisamos de todo o apoio dos familiares (não só em relação às crianças) para controlar o 

contágio e evitar a expansão através das crianças e jovens para que possamos continuar com as atividades 

escolares.  

Portanto, solicitamos aos alunos e seus familiares para que sigam as instruções citadas nos itens abaixo 

com o objetivo de assegurar um ambiente escolar seguro e tranquilo. Contamos com a colaboração de todos.  

 
⚫ O aluno não deverá vir à escola se alguém da família (não é só o aluno) estiver com febre e outros sintomas 

da gripe ★ 
 

⚫ Se alguém da família (não é só o aluno) for definido de que teve contato direto com o contagiado (noukou 
sesshokusha), o aluno não deverá vir à escola até sair o resultado negativo do teste do familiar que teve 
contato direto com o contagiado. ★  

 
⚫ Se o aluno tiver febre ou quaisquer outros sintomas da gripe e sarar com rapidez (ex:teve febre a noite e 

amanheceu sem febre): Mesmo assim, ele não deverá vir à escola no mínimo por 1 dia. ★ 
 
⚫ Evitar de comer fora com pessoas que não são da família. Se precisar, faça-o em pequenos grupos tomando 

todos os cuidados possíveis. 
 
⚫ Evite sair de casa desnecessariamente. Principalmente em locais com aglomerações. 
 
⚫ Evitar sair da província. 
 
⚫ Alertar o aluno para voltar direto para casa após o término das aulas, “bukatsu” etc. 
 

A escola abonará as faltas quando são para tomar a vacina preventiva contra o novo corona vírus 

e/ou para repousar por causa dos efeitos colaterais dos mesmos. As faltas serão abonadas nos 3 itens 

acima com a marca de estrelas (★) também. Sendo assim, comunique o professor nestes casos. 

 

Além disso, comunicamos que há possibilidade de solicitarmos para que não venham à escola (mesmo 

que não apresentem nenhum dos sintomas da doença) por ordem do diretor para evitar a expansão da 

pandemia 

 

Responsáveis: Kyouta e Nakanishi (vice diretores) 

Fone: O562-46-3011 


