
O que fazer quando um aluno fica doente na Academia ou a família reporta um novo diagnóstico de Covid19

Aluno demonstra 
sinais de doença 
consistente com o 
COVID-19.

O professor ou 
funcionário pede 
ao aluno para 
visitar a enfermeira 
da Academia.

A enfermeira da 
academia observa o 
aluno numa sala / 
área de isolamento 
designada até que o 
transporte seja 
providenciado para 
enviar o aluno para 
casa ou para ir ao 
atendimento médico 
de emergência.

A enfermeira da 
academia notifica 
o(s) pai(s)/tutor 
(es) do aluno com
sintomas.

Os pais/ 
responsáveis 
recolhem o aluno 
na área de coleta 
designada. A 
família deve pedir 
uma avaliação 
médica e 
determinar se o 
teste é 
recomendado.

O aluno fica em casa 24 
horas a partir do início
dos sintomas ou 48 
horas até o resultado
negativo. Se os
sintomas melhorarem, 
o aluno pode retornar à 
Academia quando
sentir-se bem o 
suficiente e passar os
critérios da lista de 
verificação de saúde. 
Se os sintomas
persistirem ou
piorarem, procure 
outra avaliação.

Resultado do 
teste do 
aluno é 
negativo para 
COVID-19 *

Um aluno foi 
recentemente 
identificado com o 
COVID-19.

A enfermeira inicia 
uma lista de 
contatos próximos 
** do aluno doente 
e comunica a 
possível exposição 
à liderança da 
Academia, 
professor(es), 
pai(s), do(s) 
aluno(s) na 
Academia.

Área (expostas 
(por exemplo, sala 
de aula) fechadas 
por até 24 horas. 
Limpeza e efectuar
a desinfecção da 
área. 

Contatos próximos 
** são notificados, 
aconselhados a 
ficar em casa 
(quarentena por 14 
dias) e consultar 
um médico para 
avaliação e 
determinação se o 
teste é 
recomendado.

Os membros da 
residência do (s) 
aluno (s) devem 
ficar em 
quarentena por 14 
dias. 

O(s) aluno(s) 
retornam à 
Academia após o 
período de 
quarentena e 
passar os critérios
da lista de 
verificação de 
saúde, pelo menos
10 dias após o 
aparecimento dos 
sintomas.

Nota:
*     Sem contato próximo conhecido
** Contato próximo é definido como 
alguém que esteve a 1,5 m por um total 
de 15 minutos ou mais nos 2 dias 
anteriores ao início da doença, 
independentemente se o contato esteve a 
usar uma máscara.
Fonte: adaptado do cdc.gov/coronavirus   

Resultado do teste do aluno é positivo para COVID-19.

Contacto da Enfermeira da Academia Aga Khan: +258 84 531 4318 Contacto da Academia Aga Khan: +258 85 301 6339


