Kamisato, 28 de fevereiro de 2020.
Comunicado 004/2020: Infomações Gerais
Senhores pais de :
Primeiramente agradecemos o apoio e cooperação nas atividades diárias da creche.
Obrigado por entender e cooperar com as atividades do hoikuen diariamente.
Sobre as medidas adotadas em resposta a infecção por coronavírus, os pais ficaram extremamente chocados com
o pedido de fechamento temporário das escolas veiculado pela mídia. Parece que vários tipos de informações estão
causando ansiedade e começando a prejudicar a vida cotidiana. Pedimos cautela com as informações veiculadas.
Estamos tomando medidas preventivas para minimizar a propagação da infecção por coronavíru, como: lavar bem
as mãos, fazer gargarejo, fazer uma dieta equilibrada para manter a boa saúde.
O atendimento da creche segue normalmente, continuamos a prestar assistência infantil como de costume. Para
que possamos atender com segurança, tomamos algumas medidas que deverão ser observadas e realizadas, em
casa, pelos pais/responsáveis. Pedimos desculpamos pelos transtornos causados, mas neste momento crítico,
solicitamos sua compreensão e cooperação para o bem geral de todos.
1. Medidas preventivas em relação ao coronavírus:
Caso ocorra alteração na temperatura, tosse e outros sintomas anormais, pedimos que procurem
ajuda médica e mantenha seu (sua) filho (a) em repouso domiciliar;
0
No caso de febre de 37,5 c ou mais, pedimos que informem de imediato a escola.
Se pais e familiares apresentarem sintomas infecciosos pedimos que mantenham seu (sua) filho (a) em
casa para minimizar a propagação de infecções;
2. Final do ano letivo da creche - 30 e 31de março: o Hoikuen estará atendendo como KYURYOKU HOIKU
(RECREAÇÃO).
Os pais/responsáveis ou familiares que estiverem de folga e que puderem permanecer em casa cuidando
dos filhos pedimos que colaborem, pois os professores necessitam organizar as salas de aula para o novo
ano letivo .
Os pais que necessitarem enviar seus filhos para a creche solicitamos que avisem antecipadamente.
3. Transporte a partir do dia 03/março: Para conter a propagação da infecção por coronavírus, o transporte
coletivo deve ser evitado. O transporte escolar foi suspenso neste período, devendo ser realizado pelos
pais/responsáveis.
4. Pedimos que continuem anotando, diariamente, a temperatura corporal e o estado de saúde de seu (sua)
filho (a) na agenda (renraku noto)
5. PASSEIO DE DESPEDIDA DO ZOO GUMI – 05/03
A atividade no parque Ojima Nishi Kouen foi cancelada. Nesta data as crianças realização atividades na
quadra esportiva da escola e o almoço será somente com sua turma. (será necessário trazer marmitex de
casa)
6. A cerimônia de formatura do Hoikuen, 28/março, será realizada com número mínimo de participantes e o
tempo da solenidade será minimizado por conta da situação vivenciada pelo país atualmente. Maiores
detalhes serão enviados por comunicado posteriormente.
7. A TS Gakuen (Instituto Educacional TS Recreação) , é uma instituição particular, portanto não segue as
normas governamentais de escolas públicas japonesas. Para esse seguimento educacional, no período de
3 a 13 de março, as aulas estão suspensas. Atenderemos, em caráter especial, somente os alunos de 1º.
ao 6º. ano do Ensino Fundamental que necessitarem da assistência da escola.
No dia 14 de março, novas medidas serão adotadas e informadas aos pais/responsáveis sobre a data
prevista para normalização das atividades escolares.
8. Surgiram casos de Influenza B e de catapora na creche. Pedimos que fiquem atentos aos sintomas
9. Caso haja alterações ou novas informações repassaremos a todos.
Atenciosamente
A Direção

