
Prezada Família, 
 
Temos acompanhado diversas notícias sobre o coronavírus, um vírus que tem se espalhado rapidamente por   
diversos países do mundo. Na última semana, a OMS - Organização Mundial da Saúde decretou estado de        
emergência global devido ao avanço deste vírus e, mais recentemente, o Ministério da Saúde confirmou o  primeiro 
caso no Brasil, em São Paulo. Assim, trouxemos algumas informações para fins de esclarecimentos e prevenção 
que podem ajudá-los: 
 
Como o coronavírus é transmitido? 
 
As investigações sobre a transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas já pode-se afirmar que 
costuma ocorrer pelo ar, por contato pessoal, como toque e aperto mão, contato com objetos ou superfícies       
contaminadas e contato com secreções contaminadas, por exemplo: espirro, tosse e saliva. A taxa de mortalidade é 
baixa, atingindo principalmente pessoas de baixa imunidade ou com doenças pré-existentes. 
 
Quais são os sintomas do coronavírus? 
 
Os sinais e sintomas clínicos do novo coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado, 
tais como: febre, tosse e dificuldade para respirar. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, 
como as pneumonias. 
 
Na manifestação de algum desses sintomas, recomenda-se procurar imediatamente uma avaliação médica no   
serviço de saúde mais próximo. 
 
Como se prevenir? 
 

  Higienizar as mãos com frequência, principalmente antes de consumir alimentos; 
• Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; 
• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 
• Manter os ambientes bem ventilados; 
• Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença; 
• Evitar aglomeração e locais fechados. 

 
Tratamento 
 
A infecção por coronavírus ainda não tem tratamento específico e nem vacina. Os médicos especialistas em         
doenças infecciosas e parasitárias dizem que até o presente momento, a maior arma contra o vírus é manter os 
cuidados com a saúde e preservar a alta imunidade. Assim, é possível uma resposta mais rápida e eficaz contra à 
infecção. 
 
Medidas Preventivas do Vitória-Régia 
 
O VR já adota como procedimento de higiene e limpeza na instituição a disponibilidade de recipientes com álcool 
em gel nas salas de aula da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, bem como de equipamentos de dispenser-
nas áreas de fluxo coletivo de alunos e colaboradores. 
 
Temos também intensificado o reforço aos hábitos de higiene com as crianças e com os professores o trabalho de 
conscientização, tira-dúvidas e esclarecimentos  sobre o vírus junto aos alunos. 
 
Pedimos também que evitem o encaminhamento do estudante para a escola quando este se apresentar gripado, 
com secreção  e/ou com sintomas de doenças infectocontagiosas. 
 
Continuaremos a acompanhar ativamente as notícias e manteremos todos informados. 
 
Atenciosamente, 
 
Sandra Miranda 
 
Direção Geral 

Comunicado: coronavírus 


