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Prezados alunos,
Nesta semana, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o coronavírus (COVID-19) tornou-se
uma pandemia. Todas as ações de higiene e ventilação dos ambientes da Católica de Santa Catarina estão
sendo reforçadas e as aulas, neste momento, estão mantidas.
Esta semana, dois de nossos estudantes nos informaram que tiveram contato direto com pacientes com
confirmação de coronavírus (COVID-19). Os estudantes não apresentam qualquer sintoma, estão sendo
monitorados e foi sugerida quarentena, conforme recomendação dos órgãos sanitários.
A Instituição reforça e orienta seus alunos que porventura encontram-se em viagem internacional que
permaneçam em isolamento domiciliar por um período de 14 dias, afastados de suas atividades acadêmicas.
Além disso, ressaltamos algumas recomendações preventivas:

Alunos que apresentem febre e sintomas respiratórios (como tosse e coriza) são orientados a procurar
atendimento em serviço de saúde e, conforme recomendação médica, manter afastamento das
atividades. Nesses casos, ressaltamos que não haverá prejuízo e serão encaminhadas atividades
específicas para compensação das aulas

Sigam a etiqueta da tosse:
1)
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
2)
Cobrir o nariz e a boca com lenços/papéis descartáveis quando tossir ou espirar;
3)
O lenço utilizado deve ser descartado;
4)
Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, ao espirrar ou tossir é preferível cobrir o nariz e a
boca com a manga da camisa (“espirrar no cotovelo”) do que fazê-lo com as mãos, por meio das quais
os vírus são facilmente transferidos para outras pessoas ou para o ambiente.

Evitem contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

Não compartilhar copos, canudos, toalhas, talheres, alimentos, maquiagem e protetores labiais, canetas,
lapiseiras, borrachas, celulares, etc;

Higienizem com frequência os pertences pessoais (copos, garrafas plásticas, mochilas, toalhas e outros
materiais);

Quanto aos bebedouros, utilizar garrafas e não colocar os lábios no bico ejetor de água;
Pedimos que, em caso de dúvidas, procurem nossa equipe para que qualquer nova situação seja
compartilhada e encontremos a melhor tratativa. Manteremos contato constante, caso novas medidas sejam
necessárias.
Atenciosamente,

Reitoria Católica SC

