令和２年 12 月 15 日

Aos pais e responsáveis
Prefeitura de Shinshiro, setor Kodomo Mirai

Sobre as medidas de prevenção nos jardins de infância
(14 de dezembro de 2020)

O número de infectados pelo Novo Coronavírus voltou a aumentar em novembro e continuam a
ser detectados novos casos em nossa cidade.
Os jardins de infância têm, com a colaboração das famílias, aplicado medidas de prevenção
contra o Novo Coronavírus, porém gostaríamos de fazer um pedido e informar sobre as medidas
aos pais e responsáveis.

Caso um do coabitantes, ou pessoas que tenham contato direto com a crian ç a sejam
contaminados ou seja determinado por intituições médicas que devem ficar em observaç
ão:

→ Informem imediatamente
◇ Dias de semana・Dia Informem diretamente ao jardim de infância, e informem as
condições atuais ao diretor(a).
◇ Fins de semana・Noite Liguem para a prefeitura de Shinshiro 0536-23-1111
Informem ao atendente o nome do jardim de infância, seu nome e
seu telefone de contato
O(A) diretor(a) do JDI irá ligar para o telefone informado e perguntar os detalhes das condições
atuais.
※Tanto os jardins de infância como a prefeitura de Shinshiro garantem sigilo de suas informações
pessoais, portanto informem as reais condições e dados.
◎Caso a criança seja identificada como contaminada
→Pedimos que não venham ao jardim de infância

(Desde o momento em que teve contato com o infectado pela última vez, até duas

semanas após o último contato)
◎Caso alguma criança ou funcionário contraia a doença
→O jardim de infância em questão, ou parte do mesmo será fechado por um certo perí
odo.
(A determinação de como e por quanto tempo o JDI será fechado será determinada com
auxílio dos Centros de Saúde)
◎Sobre as medidas de prevenção necessárias.

・ Verifique a temperatura e a condição física antes de vir ao jardim de infância. Caso

tenha alguma preocupa ç ã o a respeito da condi ç ã o f í sica da crian ç a, informe ao professor
responsável ou ao jardim de infância.
・ Caso apresente febre ou tosse não venha ao jardim de infância.
・ Apenas um responsável deverá vir trazer ou buscar a criança.
・ Utilize o álcool disponível na entrada do jardim de infância.
Contamos com a colaboração dos pais e responsáveis

