DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Abteilung Gesundheit
Kantonsärztlicher
Dienst
Serviço médico cantonal

29 de outubro de 2021

INFORMAÇÃO PARA OS PAIS
Tratamento de casos de Covid-19 na escola do ensino básico de Aargau no inverno de
2021/22
Uma boa educação, assim como a proteção da saúde, são importantes. A implementação rigorosa
de medidas de higiene e proteção, assim como de procedimentos e regras claras no caso de alunos
ou professores da escola adoecerem com o Covid-19, contribuem para o cumprimento de ambos os
requisitos.
Desta forma, tome nota dos seguintes aspetos que serão aplicáveis na escola do ensino básico de
Aargau a partir de 1 de novembro de 2021:
• Isto aplica-se sempre a todos os alunos e professores: Quem tiver sintomas de doença, não deve
ir à escola e deve ser testado. Os testes Covid para pessoas com idade inferior a 16 anos são
gratuitos.
• Os alunos e professores que tiverem um resultado positivo no teste, devem ir para isolamento e
comunicar imediatamente esta situação à escola. O Centro de Rastreio de Contactos cantonal
(CONTI) contacta as pessoas em questão.
• Caso existam três ou mais casos confirmados numa turma no prazo de uma semana, o serviço
médico cantonal ordena a realização de um teste de saliva obrigatório para todos os alunos
dessa turma. A amostragem ocorre na escola. Os que não estão presentes, organizam eles
próprios o teste e comunicam o resultado à escola.
• As turmas afetadas por três ou mais casos confirmados devem abster-se de cantar nas aulas,
assim como de praticar desportos de contacto durante 10 dias. Para turmas afetadas a partir do
5.º ano. Além disso, neste caso, é ordenado o uso obrigatório de máscaras durante dez dias nas
salas interiores da escola. Turmas até ao 4.º ano. As escolas do ensino básico dispensam o
ensino interturmas (exceção: departamentos multiturmas). No caso de a testagem de toda a
turma não revelar mais nenhum caso positivo, estas medidas serão imediatamente levantadas.
• As ordens emitidas pelo Serviço médico cantonal ou CONTI são vinculativas para todas as
pessoas.
Todos os aspetos mencionados acima visam reduzir a necessidade de quarentenas (das turmas) e
manter o funcionamento da escola o mais imperturbável possível. Ao mesmo tempo, o risco de
infeção e maior propagação do vírus da Covid-19 deve ser mantido baixo.
Além disso, todas as escolas têm a oportunidade de participar na repetição de testes. Caso seja
possível, é fortemente recomendada a participação de todos os alunos. Apoiem esta medida simples
mas importante de forma a prevenir o mais possível a propagação do vírus da Covid-19 no ambiente
escolar.
Pode encontrar informações detalhadas online em www.ag.ch/coronavirus-schulen.

As autoridades de saúde e as escolas agradecem-lhe por ajudar a alcançar estes objetivos. Muito
obrigado!
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