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Aos senhores pais e responsáveis 

 

Escola: Obu Mochi no Ki Tokubetsu Shien Gakkou 

Diretor: Kiyoshi Toriyama 

 

MEDIDAS SE FOR DESCOBERTO CASOS DE COVID NA ESCOLA. 

校内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応について (お知らせ) 

 

O Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciencia e Tecnologia emitiu um novo critério para estabelecer 

as suspensões de aulas e estamos repasando aos senhores. Esta escola seguirá os critérios abaixo para definir 

as suspensões de aulas (suspensão das aulas de uma determinada sala, do ano escolar, ou a escola em geral). 

Porém, há possibilidade de não haver suspensão de aulas mesmo que seja descoberto algum caso de 

covid na escola por não se enquadrar nos critérios abaixo e etc.  

Por outro lado, há possibilidade da escola fazer perguntas detalhadas aos alunos e seus familiares 

infectadas para tentar descobrir as pessoas que tiveram contato direto com a pessoa infectada (noukou 

sesshokusha), definir as suspensões de aulas etc. Contamos com a compreensão e colaboração de todos.  
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Responsáveis: Vice-diretores (Kyouda e Nakanishi) 

Fone: (0562) 46-3011 

Critérios para definir as suspensões de aulas 
 
<<Suspensão de aulas parciais (Sala de aula)>>  

(Média 5 a 7 dias consecutivos incluindo sábados, domingos e feriados) 

⚫ Determinaremos a suspensão de aulas por sala se a situação se enquadrar em um dos itens citados 

abaixo e com possibilidade do contágio expandir entre as pessoas relacionados com a escola.  

1- Se forem identificados mais de 1 pessoa contagiada. 

2-Se forem identificados 1 pessoa contagiada e mais de 1 pessoa com sintomas de gripes etc próximas 

à pessoa contagiada. 

3- Se forem identificados 1 contagiada e mais de 1 pessoa com possibilidade de contato direto com a 

pessoa contagiada. 

4- Outras situações nos quais a escola determinar que será necessário. 

 

<< Suspensão de aulas parciais (Ano escolar) 

⚫ Quando precisar suspender as aulas de mais de uma sala etc. Ou seja, quando houver grandes 

possibilidades do contágio ter expandido em todo o ano escolar.  

 

<< Suspensão total das aulas da escola>> 

⚫ Quando precisar suspender as aulas de mais de uma ano escolar. Ou seja, quando houver grandes 

possibilidades do contágio ter se expandido na escola toda.  


