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Aviso atualizado sobre COVID-19
O NSW Health (Departamento de Saúde de NSW) emitiu um novo aviso sobre COVID-19 para as 
escolas no dia 14 de agosto de 2020. Isto muda o modo como as escolas funcionam.
1. As crianças que estiverem com sintomas parecidos com os da gripe, mesmo se forem

sintomas leves, devem ficar em casa. As crianças que adoecerem na escola serão mantidas na
enfermaria (sick bay) e serão tomadas providências para que alguém venha buscá-las.

• O Departamento de Saúde de NSW solicitou que as escolas incentivem todas as
pessoas que não estejam se sentindo bem ou que tenham sintomas de gripe – por mais
leves que sejam – a fazer o teste através de seu médico local ou de uma das COVID-19
clinics (clínicas para COVID-19).

• Alunos e funcionários com sintomas parecidos com os da gripe deverão fornecer uma
cópia do teste negativo de COVID-19 antes de poderem retornar à escola.

2. Sempre que possível, os alunos permanecerão em seus grupos (ou seja, em sua classe, grupo
do mesmo ano ou estágio escolar) para todas as atividades de aprendizado dentro da escola, a
fim de limitar os contatos próximos.

3. Visitas não essenciais à escola não estão permitidas. Se desejar conversar com um professor
ou um funcionário da escola, deve ligar para a escola e marcar um horário. A conversa será
realizada pelo telefone ou através de videoconferência.

4. As atividades interescolares devem permanecer dentro da comunidade ou zona local. Eventos
esportivos ou atividades similares com grande número de pessoas, onde mais de duas escolas
estiverem envolvidas, não estão permitidos.

5. Todos os corais e/ou outras atividades de canto em grupos, assim como o uso de instrumentos
de sopro em grupos, não estão permitidos. Providências especiais para os estudantes do
Certificado de Ensino Secundário (HSC) estão em vigor.

6. Alunos do Year 11 e do Year 12 cursando matérias do HSC podem continuar frequentando
aulas/atividades referentes a tais matérias que só estão disponíveis em outras escolas. Todos
os outros alunos, inclusive alunos do Year 11 que não estejam cursando nenhuma matéria do
HSC, não devem frequentar outras escolas pelo resto do Term 3. Programas do TAFE e de
VET podem continuar.

Apesar de as orientações para o jardim de infância (kindergarten) em 2021 ainda não terem sido 
liberadas, existem sugestões úteis disponíveis através do department’s website. Estas sugestões 
irão ajudar a manter os alunos empolgados e engajados em relação à transição para o jardim de 
infância.
Marque um horário com sua escola para saber mais sobre as mudanças.

Serviço de Intérpretes por Telefone

Se precisar de mais informações, por favor, ligue para o diretor de sua escola. Se precisar de 
um intérprete para ajudá-lo em sua conversa, por favor, ligue para o Serviço de Intérpretes por 
Telefone, no número 131 450, e peça um intérprete em sua língua. Este serviço não lhe será 
cobrado.

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/cho-advice-education.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home/teaching-at-home/early-learning-resources/kindergarten-orientation-and-transition-2020-21

