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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS FAMÍLIAS
O Ambulatório do Colégio Albert Sabin dispõe de uma enfermeira e duas auxiliares de enfermagem, para
oferecer o primeiro atendimento aos alunos e colaboradores.
O primeiro atendimento consiste na assitência prestada nos seguintes aspectos médico-escolares:
•
•
•
•
•

avaliação coletiva dos alunos para uso das piscinas;
auxiliar as famílias de alunos em tratamento;
prevenir e orientar os riscos da automedicação;
fornecer informações técnicas sobre as doenças infectocontagiosas eventualmente ocorridas na escola, e
contatar a família no caso de necessidade decorrente do primeiro atendimento.

O aluno não deve frequentar o Colégio por 7 dias.

O aluno não deve frequentar o Colégio por 7 dias.

Afastamento de 3 a15 dias, dependendo
do tipo de conjuntivite.

Afastamento de até 7 dias do início do antibiótico.

Afastamento de até 48h após o início do tratamento.

Afastamento de 10 dias (controversa).

O aluno não deve frequentar o Colégio durante
o período de doença.

Covid-19

Afastamento até 7 dias após o aparecimento do
exantema (manchas).

A Covid-19 é uma infecção respiratória
aguda causada pelo coronavírus
SARS-CoV-2 de elevada
transmissibilidade e de distribuição
global.

Febre ou calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade
para respirar, fadiga, dores musculares ou no corpo,
dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, dor de
garganta, congestão nasal, coriza, náusea ou vômito,
diarréia e manchas no corpo.

O período de transmissão do vírus
começa por volta de dois dias antes do
surgimento do primeiro sintoma,
durando até 14 dias após a aparição dos
sintomas. A principal via de transmissão
é aérea, por partículas que carregam o
vírus.

Medidas não
farmacológicas como
uso da máscara,
higienização correta
das mãos e
distanciamento.
A vacinação também
é muito importante.

De acordo com
orientação médica.

- Isolamento de 7 dias a partir do 1°. dia de sintoma.
Retorno no 8°. dia se estiver há 24h sem sintoma respiratório,
sem febre, sem o uso de antitérmicos e sem necessidade de
nova testagem.
- É possível o isolamento de 5 dias a partir do 1° dia de
sintoma. Nesse caso, no 5° dia, realizar RT-PCR ou antígeno.
Se teste NEGATIVO e 24h sem sintoma respiratório, sem febre
e sem o uso de antitérmicos, retorno no 6° dia.
Se teste POSITIVO, segue o isolamento até completarem-se
os 7 dias.

As medicações a serem administradas durante o período escolar devem ser entregues e retiradas por um
responsável, no ambulatório, devidamente identiﬁcadas e com receita médica (inclusive fórmulas
homeopáticas).
Solicitamos que não enviem medicação pelos alunos, pois isso pode representar um risco para eles e para os
demais.
Os professores devem estar sempre cientes do uso da medicação no período escolar, a ﬁm de que possam
auxiliar no controle de horários.
O acompanhamento da vida escolar por parte da família é muito importante. Veriﬁque sempre, na agenda, as
visitas de seu ﬁlho ao Ambulatório, para que esse serviço seja utilizado adequadamente, e para que o rigor e o
respeito à saúde sejam cultivados desde cedo.

