
10 de Setembro de 2021 

Ao senhores responsáveis 

Takahama Shiritsu Minami Chu Gakkou 

       Diretor  Shimizu Michio 

 

 校内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応について（お知らせ） 

(Aviso) Sobre como precederemos caso haja uma infecção pelo novo coronavírus confirmada na escola 

 

Obrigado por sua contínua compreensão e cooperação em nossas atividades educacionais. 

Atualmente, o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus na prefeitura ultrapassa 1.000 

todos os dias, e a situação é extremamente grave. No entanto, continuaremos implementando medidas 

de prevenção de infecção na escola e continuaremos as atividades educacionais tanto quanto 

possível. Obrigado por sua cooperação. 

 Viemos informar que o Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia 

estabeleceu novos padrões para quando for preciso fechar temporáriamente, apartir de 27 de agosto 

do ano de 2021. No futuro, a escola irá cooperar com os centros de saúde relacionados e o Conselho 

de Educação para implementar fechamentos temporários (fechamento de classe, fechamento de séries, 

fechamentos temporários para toda a escola) com base nos seguintes critérios. 

Além disso, reconfirmamos que o fechamento temporário pode não ser implementado mesmo se uma 

pessoa positiva for encontrada na escola, por exemplo, não atender aos seguintes critérios 

descritos abaixo.  

 E, teremos uma tarefa para identificar contatos próximos e determinar a necessidade de 

fechamento temporário, a escola pode entrevistar diretamente as crianças consideradas positivas 

em nome do centro de saúde (hokenjyo). Agradecemos sua compreensão e cooperação. 

 ※Dependendo da situação da infecção na escola, crianças / alunos podem ser enviados de volta 

para casa para prevenir a propagação da infecção. Nesse caso, iremos informá-lo por e-mail ou 

pela homepage da escola, por favor coopere. 

※Caso for decidido que não poderemos fazer a refeição escolar na escola devido à propagação 

da nova infecção pelo coronavírus, podemos pedir que tragam a refeição de casa, portanto, pedimos 

a sua cooperação.  
 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o vice-diretor(a) da escola. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Responsável Vice-diretor kojima   Telefone （０５６６）５２－４８３１ 

< Exemplos de condições para o dispensas temporárias > 
【 Encerramento de aula 】 

○ Se qualquer uma das seguintes situações se aplicar e houver uma grande possibilidade de que 

a infecção se espalhou dentro da classe, a classe será dispensada. 

① Quando infecções de várias crianças, etc. são confirmadas na mesma classe 

② Mesmo que 1 pessoa tenha sido confirmada como infectada, existem várias pessoas ao redor  

dela que apresentam sintomas de resfriado e ainda não foram diagnosticados. 

③ Quando 1 pessoa infectada é encontrada e há vários contatos próximos 

④ Entre outros, quando julgado necessário 

（※No entanto, aqueles que não vêm à escola há mais de 2 semanas estão excluídos.） 

 

【 Série dispensada 】 

○ Se houver uma grande possibilidade de a infecção se espalhar pela série, como a dispensa de 

várias classes, a série toda será dispensada. 

【 Fechamento temporário de toda a escola 】 

○Se houver uma grande possibilidade de que a infecção se espalhou dentro da escola, como a 

dispensa de várias séries, a escola inteira será fechada temporariamente. 


