Kamisato,9 de abril de 2020.
Comunicado 007 - 2020– SOBRE A RESPOSTA À DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Agradecemos sua compreensão e cooperação sempre.
Anteontem o Primeiro Ministro Abe emitiu uma declaração de emergência para alguns Estados, incluindo
Saitama.
Para evitar a propagação do novo coronavírus na região, a àrea metropolitana de Tóquio etá em alerta.
Evitem lugares fechados, aglomeração de pessoas e respeitem o distânciamento social.
Vamos fazer o nosso melhor para reduzir o risco de infecção,continuaremos a prestar a assintência infantil,
com base nas medidas governamentais.
Tomaremos as seguintes medidas para evitar a transmissão para as crianças.
 As crianças com tosse persistentes e febre devem abster-se de frequentar a escola, caso haja
febre do aluno na escola (em torno de 37.5o C) entraremos em contato com os pais, para que
prontamente venham buscá-los.
 Conforme solicitado pelos órgão públicos da cidade, os pais que estiverem em casa, devido ao
recesso da empresa em que trabalham, deverão cuidar de seus filhos em casa, evitando trazê-los
para creche.
 O transporte escolar não sera´ realizado neste período, os pais que necessitam do atendimento
escolar deverão realizar o transporte de seu filho até a creche.
 Continuem medindo a temperatura diariamente e anotando no caderno de recados, e informem o
estado de saúde do seu filho.
 Pedimos que venham somente um dos pais para buscar seus filho, evitar vir toda a família, se
precisar de ajuda peça a direção.
 Embora a assistência seja um pouco diferente das outras escolas, a TS Gakuen (Ensino
Fundamental e Ensino Médio) realizará atendimento diferenciado no recesso escolar ocasionado
pelo estado de emergência. Os alunos 1º ao 6º ano, que não tenham como permanecer em casa,
atenderemos em carater especial. Os alunos do 4º ano EF à 3ª série do Ensino Médio realizarão,
em suas casas, aulas ONLINE com os professores da TS.
 Entraremos em contato em caso ocorra novas mudanças.
Por favor , não hesitem em contactar-nos em caso de dúvida.
Atenciosamente,
À direção

