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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA DO DEPARTAMENTO DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONTROLE 

INTERNO Nº 23 DE 20 DE NOVEMBRO 2020. 
 
Ao Senhores 
 
Jhone Júnior de Almeida – Secretário Municipal de Educação  
 

ASSUNTO: ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA 

CUIDADOS AO COMBATE AO COVID - 19 NO PERÍODO DAS MATRÍCULAS 

ESCOLARES 

 

1.CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em virtude do aumento da curva de contágio da doença Coronavírus (COVID -

19) no Município de Mariluz e região, alguns cuidados básicos são necessários com 

vistas a diminuir potencial de transmissão do vírus e salvaguardar a segurança dos 

profissionais da educação, pais e alunos no ambiente escolar. 

Como período de matrícula escolar leva a uma maior circulação de pessoas no 

interior das escolas municipais, esse documento tem por objetivo orientar aos 

profissionais quanto a cuidados a serem tomados de forma obrigatória no contexto 

escolar nesse período de pandemia. 

A situação da pandemia no município agrava-se a cada dia, teme-se um 

colapso na rede de saúde municipal, devido ao elevado número de pessoas 

acometidos pela COVID-19, e o número muito grande de profissionais de saúde sendo 

contaminados e afastados do trabalho. 

O momento exige esforços de toda a população para evitar aglomerações, 

fazer uso  correto de máscara e álcool gel, diminuir a circulação em locais públicos e 

privados, bem como a compreensão e colaboração de todos para seguir as regras de 

forma individual e fazer também que elas sejam cumpridas pelas demais pessoas ao 

seu redor. 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br A pandemia não passou, pelo contrário, está mais forte na segunda onda, 

acometendo um elevadíssimo número de pessoas em período muito curto de tempo, 

portanto temos que conduzir essa situação muito a sério. 

 

2. LEGISLAÇÃO 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declara 

emergência em saúde pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4319, 23 de Março de 2020, que declara o 

estado de calamidade pública, como medida de emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID- 19, no estado do 

Paraná. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1911 de 19 Março de 2020, que declara 

estado de alerta de emergência pública no município de Mariluz- PR, e dispõe sobre 

medidas de enfrentando a pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), 

RECOMENDA-SE o que segue no item 03. 

 

3. RECOMENDAÇÕES PARA O PERÍODO DE MATRÍCULA ESCOLAR. 

1. Prover formas de realização de matrícula na modalidade on-line, por telefone 

ou outro mecanismo a distância que permita que esse procedimento possa 

ser realizado de forma segura e eficiente, dentro das possibilidades e 

recursos existentes na Secretária Municipal de Educação. 

2. Incentivar e prover equipamentos proteção e segurança individual para todos 

os profissionais que atuam nas escolas, tais como máscara, álcool gel e 

protetor facial: 

3. Controlar o fluxo de pessoas na escola, organizando as filas, quando elas 

existirem, colocando demarcações no chão, com distanciamento mínimo de 

um metro e meio. 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br 4. Não permitir a entrada de pessoas sem máscara no interior do espaço 

escolar, bem como também sem a correta higienização das mãos, com álcool 

em gel. 

5. Organizar a força dos trabalhadores da escola, de maneira que seja possível 

a existência de um servidor na entrada da instituição fiscalizando o ingresso 

de pessoas e se as mesmas estão cumprindo ao item 04 dessa 

recomendação, como também mantendo o distanciamento social. 

6. Dentro possível evitar ao máximo pegar documentos, papéis e objetos 

trazidos pelos pais e responsáveis no ato da matrícula.  

7. Não permitir a entrada de crianças na escola acompanhado os pais. Orientar 

os responsáveis por meio de avisos e comunicados, que não tragam as 

crianças quando vierem a escola para realizar a matrícula. 

8. Evitar dentro possível, o compartilhamento de materiais de expediente e 

equipamentos entre os profissionais que estão atuando na escola. 

9. Suspender o uso de equipamentos de utilização coletiva no interior na da 

escola, tais como bebedouros, bancos, brinquedos, mesas e cadeiras de 

refeitórios, utilizando fitas e afixando avisos para que não sejam utilizados. 

10.  Zelar pela correta e frequente higienização do espaço escolar, principalmente 

de banheiros, corredores e demais espaços onde haja maior circulação de 

pessoas. 

11. Escalonar por série ou modalidade de ensino os dias para realização da 

matrícula, de maneira evitar um grande número de pessoas indo à escola ao 

mesmo tempo. 

12. Orientar os pais e responsáveis para se dirigir a Unidade de Saúde Joaquim 

Lopes Gutierrez para atualização da carteira de vacinação, quando 

necessário, informando o período de atendimento da sala de vacinação que 

acontece no período das 08h:00 até às 16h:00, de segunda à sexta-feira. 

13. Não permitir que adentre a escola qualquer funcionário ou pai de aluno, que 

esteja com sintoma de gripe. 

14.  Não permitir a entrada no interior da escola de pessoas que se tenha o 

conhecimento de que as mesmas estão em isolamento social, e que por 
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Departamento de Vigilância em Saúde do município sobre o ocorrido pelos 

telefones (44) 3534 1483 ou 1114. 

15. Manter as portas de acesso interno abertas, de forma a evitar o seu manuseio 

repetido por várias pessoas. 

 

4. Conclusão 

 

Recomenda-se que as medidas apresentadas sejam tomadas em toda a 

rede municipal tanto nas instituições de ensino da sede do município como no 

distrito, de forma imediata e integral durante todo o período enquanto houver abertos 

os prazos para realização de matriculas escolares. 

 

 

Mariluz, 23 de Novembro de 2020. 

 

 

Camila Rodrigues dos Santos Ferraz 
Enfermeira  

Coren/PR 210440 
Departamento de Vigilância em Saúde 

 

 

 

Marcela Oliveira Rosa 
Enfermeira  
COREN/PR  

Departamento de Vigilância em Saúde 
 

 

João Sabatine 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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