
 

 

HDSB Acesso à Escola - Protocolo para Genitores/Guardiões do Ensino Elementar  

Responsabilidades do Genitor / Guardião ao Entrar na Escola:  

1. Para ter permissão de entrar na escola você deve:  
a. Não ter nenhum sintoma de doença respiratória  
b. Não ter viajado para fora do Canadá nos 14 dias anteriores à data de sua visita à 

escola   
c. Não ter cuidado ou não estar ciente de ter tido contato com alguém que seja um 

caso confirmado de COVID-19 ou que tenha sintomas de COVID-19 (febre, 
tosse recente, dificuldade de respirar).   

  
Se alguma dessas condições for verdadeira, então você NÃO PODE visitar a escola. Você tem 
que seguir as recomendações das autoridades de saúde pública.  
 
Você deve também considerar uma auto-avaliação:   

a. Você tem mais de 70 anos?  
b. Você tem comprometimento imunológico ou tem doenças preexistentes?   
c. Você é responsável pelos cuidados de pessoas com comprometimento 

imunológico?  

Por favor, contate o director da escola para fazer arranjos alternativos se você não tem 
condições de visitar a escola.  

2. Apenas um genitor/ guardião será permitido entrar na escola, no horário determinado e pela 
duração determinada. Crianças não serão permitidas na escola neste momento. 
  

3. Quando devolver materiais escolares, deixe-os sobre a mesa designada / receptáculo. Não 
toque em nenhum outro objeto. Se não for retornar para o Conselho Escolar do Distrito de 
Halton no próximo ano, devolva o dispositivo emprestado pela escola, caso esteja com algum. 
  

4. Para o Jardim da Infância ao Ano 6: os pertences dos estudantes serão coletados numa sacola 
identificada com o nome do mesmo numa etiqueta, colocada sobre uma mesa na sala de aula. 
**Lembre-se de trazer os números das salas principais do(s)  seu(s) filho(s). E os nomes dos 
professores**  
  

5. Para os Anos 7 e 8:   
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https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/


○ Por favor, traga de casa uma sacola para retirar todos os itens do armário, com exceção 
dos itens que pertencem à escola.   

○ Pertences da escola podem ser deixados no armário. Não haverá cestos de lixo 
disponíveis;  por favor, leve consigo os itens do armário que devem ser descartados e os 
descarte em casa. 

○ Lembre-se de trazer o número do armário do seu filho e o segredo do cadeado. 
Funcionários não estarão disponíveis para cortar cadeados durante o dia da visita.  

○ Vá à sala principal do seu filho para retirar a sacola identificada com o nome do 
estudante com itens pessoas deixados nas salas, bem como quaisquer materiais de fim 
de ano.  
  

6. Por favor, higienize suas mãos antes da sua chegada/entrada.  
  

7. Quando chegar, estacione seu veículo deixando 2 metros de distância dos demais veículos.   
  

8. Entre e saia somente pela entrada designada e mantenha-se a 2 metros de distância dos outros. 
O diretor ou encarregado vai registrar sua entrada e saída.  
  

9. Enquanto estiver na escola:  
o Evite ao máximo tocar nos objetos (maçanetas, etc.)   
o Cubra a sua boca com o cotovelo quando tossir ou espirrar e evite tocar no seu rosto.  
o Evite conversar com outros e não se junte a outras pessoas em nenhuma área interna ou 

externa da escola.  
o Mantenha uma distância física de 2 metros dos outros, o tempo todo.  
o Retire as sacolas/pertences dos seus filhos o mais rápido possível. 
o Não toque nas sacolas ou pertences de outros estudantes.  
o Não fique além do seu horário determinado, pois isso vai atrasar o horário de entrada do 

próximo genitor/guardião.  
  

10. Saia do prédio pela mesma porta que você entrou para garantir que você faça seu registro de 
saída o mais rápido possível. 


