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ETEC de Santa Isabel

Santa Isabel, 04 de fevereiro de 2021.
Em decorrência do contexto emergencial provocado pela pandemia do Coronavírus (COVID-19),
das orientações e determinações do Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Saúde e em
atendimento ao Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza, solicitamos aos alunos
que se atentem às seguintes orientações:
Recomendações para as atividades presenciais na Etec
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O uso correto de máscara é obrigatório;
Faça a troca da máscara ao menos uma vez a cada duas horas;
Será aferida a temperatura na entrada da unidade;
Higienizar os pés no tapete de sanitização;
Lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel antes de entrar e sair das salas
onde serão realizadas as atividades;
Mantenha distância de 1,5 entre os indivíduos;
Levar sua própria garrafa com água;
Levar o mínimo de objetos possíveis;
Não compartilhe objetos de uso pessoal;
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo.
Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção facial com as mãos não higienizadas.
Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.
Após o término do horário estabelecido para as atividades, o aluno deverá dirigir-se
diretamente ao portão de saída;
Não será permitida a entrada de acompanhantes para evitar aglomerações no hall de
entrada;
Os ambientes na Etec de Santa Isabel possuem câmeras de monitoramento interno;

Os Protocolos Gerais de Saúde Covid-19 deverão ser seguidos por todos os alunos durante a
permanência na Etec de Santa Isabel.
CUIDE DE VOCÊ. CUIDE DE TODOS. ETEC DE SANTA ISABEL NO COMBATE À COVID-19
Atenciosamente,

Att.
Gisele Adriana Dias Pereira
Diretora da Etec de Santa Isabel
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