
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETORNO AOS PROCEDIMENTOS 
ESCOLARES 

      

Esses procedimentos são baseados no atual Conselho de Saúde Pública.                                              
Este documento será revisto e espera-se que novos protocolos sejam emitidos; você será 

notificado quando isso ocorrer. 

BALLYHAUNIS COMMUNITY SCHOOL 
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Introdução 

Retornar à escola em qualquer ano traz seus próprios desafios, mas este ano também 
devemos enfrentar a ameaça representada pela pandemia Covid-19. Os interesses dos alunos 
e de suas famílias, bem como a segurança da equipe, são fundamentais enquanto nos 
preparamos para o retorno dos alunos. É de vital importância que abordemos o retorno à 
escola com uma abordagem positiva e consistente. Uma sensação de calma, segurança, 
esperança, pertença e ligação à nossa comunidade escolar e, acima de tudo, um sentido de 
pragmatismo e bom senso irão garantir um retorno eficiente às aulas para todos. 

O objetivo deste documento é ajudar a fornecer uma orientação clara para os alunos e suas 
famílias sobre como nossa escola funcionará quando for reaberta. Estamos realmente 
ansiosos para receber os alunos de volta e faremos todo o possível para garantir que o ano 
letivo corra bem.  

Este documento irá levá-lo através dos passos que são tak ing a fazer todo o possível para 
evitar a introdução de Covid-19 para a escola e medidas que podem ser tomadas para reduzir 
a probabilidade de propagação na escola, no caso de Covid-19 é apresentado à escola. 

  
Bem estar 

O bem-estar de nossas comunidades escolares é um elemento fundamental do plano geral 
do Departamento de Educação para garantir um retorno bem-sucedido à escola. As escolas 
receberam orientação do Departamento sobre a melhor forma de apoiar todos em nossa 
comunidade escolar durante essa transição, e faremos disso uma prioridade conforme os 
alunos retornarem. 

É importante observar que alguns alunos podem achar o retorno à escola um desafio extra e 
exigir suporte adicional. A colaboração entre pais / responsáveis, alunos e professores será 
extremamente significativa para ajudar os alunos a se adaptarem ao novo ambiente escolar. 

  

Medidas de saúde e segurança 

O funcionamento seguro da nossa escola concentra-se em duas áreas específicas: 

1: Minimizando o risco de introdução de Covid-19 na comunidade escolar; e 

2: Gerenciando o risco, se introduzido. 

Para que a escola alcance o acima exposto, é extremamente importante que o vírus seja 
controlado por: 

· Higiene regular das mãos;           

· Manter o distanciamento físico;           

· Aplicação de higiene respiratória e etiqueta para tosse; e           

· Higiene ambiental.           
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Conhecendo os sintomas de COVID-19 

Para prevenir a propagação de COVID-19, é importante conhecer e reconhecer os 
sintomas. Esses sintomas são os seguintes: 

o Temperatura alta 
o tosse 
o falta de ar ou dificuldades respiratórias 
o perda do olfato, ou sabor ou distorção do paladar 

  
Se o (s) seu (s) filho (s) se queixam de algum destes sintomas, por favor, mantenha o (a) seu 
(s) filho (s) em casa e chame o seu médico de família imediatamente. No caso de você ter 
mais de um filho freqüentando nossa escola; se algum de seus filhos apresentar sintomas, 
solicitamos que todos os irmãos permaneçam em casa enquanto se aguarda o resultado da 
consulta com seu médico de família e / ou teste COVID-19. 
  
Se um aluno ou funcionário tiver estado no exterior para 'países fora da lista verde ' antes de 
retornar à escola (ou seja, dentro de 14 dias), pedimos que eles garantam que permanecerão 
em isolamento por 14 dias consecutivos antes de retornar à escola. Se o (s) seu (s) filho (s) já 
estiveram no exterior antes de retomar a escola, gostaríamos de receber um e-mail seu sobre 
isso. 
  
Os alunos serão incentivados e deverão seguir os conselhos de saúde relativos à higienização 
das mãos, etiqueta respiratória, etc. Os requisitos a esse respeito serão comunicados 
claramente a todos os alunos desde o início do ano. 
  
Salas de isolamento estarão disponíveis na escola caso um membro da comunidade escolar 
fique doente. É vital que todos os Pais / Responsáveis registrem os dados de contato corretos 
com a escola. Em caso de dúvida, entre em contato com a secretaria da escola imediatamente 
em 094 9630235 ou e-mail s.gibbons@ballyhauniscs.ie 
  
Os dispensadores de desinfetantes para as mãos estarão localizados ao redor da escola, em 
todas as áreas da base , no Ginásio e nos pontos de entrada / saída da escola. Todos os 
alunos também receberão um frasco de desinfetante de bolso. Os alunos devem carregá-lo 
em todos os momentos e usar quando necessário. É responsabilidade do aluno mantê-lo 
preenchido. 
  
Higiene regular das mãos 

Os alunos serão lembrados dos protocolos corretos de lavagem / higienização das mãos 
em seu retorno à escola 

Lave / higienize suas mãos 
       antes de sair de casa 
       antes e depois de usar o transporte público 
       ao chegar / sair da escola / outros locais 
       ao mover salas de aula 
       antes e depois de comer e preparar comida 
       depois de tossir ou espirrar 
       depois de usar o banheiro 
       onde as mãos estão sujas 

mailto:s.gibbons@ballyhauniscs.ie
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Manter o distanciamento físico 

As medidas descritas no Conselho de Saúde Pública se enquadram em duas categorias 

1. Separação crescente 
2. Diminuir a interação entre alunos, entre alunos e funcionários e entre funcionários 
quando estão juntos. 

  
Separação crescente 

Todas as nossas salas de aula foram reconfiguradas para manter uma distância física de 1 
metro entre os alunos.  Todos os espaços disponíveis na escola foram utilizados de forma a 
maximizar o distanciamento físico 

 O acesso à cantina escolar será escalonado para permitir maior espaço entre os alunos. Os 
grupos anuais serão atribuídos intervalos escalonados e horários de almoço  
 Os horários foram revisados para minimizar o movimento dos alunos 
 O movimento dos alunos nos corredores será regulamentado e supervisionado 
 Algumas classes foram reconfiguradas para reduzir o número 
 Os armários permanecerão disponíveis para os alunos, mas serão restritos a horários 
designados. Os alunos serão informados sobre isso durante a indução. 

Todos os alunos: 

 Deve sentar-se no lugar designado. 
 Não deve mover as carteiras nas salas de aula. Todas as salas de aula agora têm marcações no 
chão; é importante que as mesas permaneçam no local designado. 
 Mantenha uma distância física de 2 metros de outras pessoas, sempre que possível. Isso será 
particularmente importante lembrar durante os intervalos 
 Deve usar seu armário com a menor frequência possível e apenas em horários designados 
 Não deve permanecer na área do armário. 
 Deve estar ao ar livre ao ar livre, se possível, na chegada à escola e durante os intervalos 

  

Diminuindo a interação 

Uma abordagem de bom senso é necessária para reconhecer os limites nos quais isso pode 
ser alcançado entre os alunos. No entanto, devemos todos fazer o nosso melhor para 
minimizar as interações.  

Para a maioria dos pa r estudantes t permanecerá em sua sala de aula de base atribuído e 
professores vai passar para eles. Os alunos irão mudar de sala de aula para uma série de suas 
matérias ao longo do dia, incluindo aulas práticas / ciências / TI. Este movimento será 
supervisionado e reduzido ao mínimo.  

Todos os alunos 

 Quando for para a aula de manhã ou após os intervalos e ao passar de uma sala para outra, 
faça-o rapidamente 
 Cooperar com os supervisores que estarão nos corredores com o objetivo de minimizar a 
interação do aluno 
 Não deve visitar vestiários entre as aulas 
 Limite a interação na chegada e saída, nos corredores e outras áreas comuns 
 Use a cantina apenas nos horários de intervalo / almoço designados 
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 Evite o contato físico, como abraços, apertos de mão 
 Evite compartilhar itens pessoais como canetas, calculadoras, livros etc. 
 Onde você usou dispositivos eletrônicos, você deve limpar o PC antes e depois do uso com os 
lenços fornecidos 

  
Etiqueta de higiene respiratória e tosse 

Todos os alunos 

 Evite tocar no rosto, olhos, nariz e boca 
 Cubra tosses ou espirros com um cotovelo ou lenço dobrado 
 Descarte os lenços de papel usados nas caixas 

  
Máscaras / coberturas faciais 

Os alunos serão obrigados a usar coberturas faciais. As coberturas faciais de pano atuam 
como uma barreira para ajudar a evitar que as gotículas respiratórias se propaguem no ar e 
em outras pessoas quando a pessoa que veste a cobertura facial tosse, espirra, fala ou levanta 
a voz. As coberturas de tecido para o rosto são, portanto, destinadas a prevenir a transmissão 
do vírus do usuário (que pode não saber que está infectado) para aqueles com quem entra 
em contato próximo.     

É, portanto, uma exigência que professores, funcionários e alunos que frequentam escolas 
pós-primárias usem uma cobertura facial quando uma distância física de 2m de outros 
funcionários ou alunos não pode ser mantida.    
Todos os alunos no esquema de transporte pós-primário devem usar coberturas faciais, a 
menos que haja uma boa razão para não fazê-lo. Todos os alunos receberão uma cobertura 
facial na indução.  
  

Coberturas faciais de pano não devem ser usadas por nenhum dos seguintes grupos:  
        Qualquer pessoa com dificuldade para respirar  
        Qualquer pessoa que esteja inconsciente ou incapacitada  
        Qualquer pessoa que não consiga remover a cobertura facial sem assistência  
        Qualquer pessoa que tenha necessidades especiais e que possa se sentir incomodada ou 
muito desconfortável ao usar o protetor facial, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual 
ou de desenvolvimento, problemas de saúde mental, problemas sensoriais ou sensibilidade 
tátil.  

  
Todos os alunos: 

 Ao usar coberturas faciais, os alunos não devem tocar na cobertura facial e devem lavar ou 
higienizar as mãos (usando desinfetante para as mãos) antes de colocar e depois de tirar a 
cobertura facial.     
 As coberturas faciais devem ser armazenadas em um espaço designado para cada aluno, 
separado dos outros quando não estiver sendo usado (por exemplo, em uma bolsa etiquetada) 
quando não estiver em uso 
 Os revestimentos de pano para o rosto devem ser lavados após cada dia de uso e / ou antes 
de serem usados novamente, ou se estiverem visivelmente sujos.  
 As coberturas faciais não devem ser usadas se estiverem molhadas. Uma cobertura de pano 
úmida para o rosto pode dificultar a respiração.  
 O uso de cobertura facial ou máscara não elimina a necessidade de ficar em casa, caso seja 
sintomático.  
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Higiene Ambiental 

Em linha com o Conselho de Saúde Pública, regimes de limpeza mais regulares e 
aprimorados serão implementados em nossa escola. Nossa equipe de limpeza recebeu um 
programa de treinamento específico da Covid-19 com foco na limpeza, e a escola recebeu 
financiamento extra para aumentar os custos de limpeza. 

● Cada ambiente escolar será limpo pelo menos uma vez por dia       

● Haverá uma limpeza aprimorada de equipamentos compartilhados, como ferramentas, 
materiais de arte, equipamentos eletrônicos e esportivos       

● O Departamento de Educação nos forneceu protocolos claros, incluindo protocolos de 
limpeza, que a escola seguirá se houver um caso suspeito ou confirmado de Covid-
19       

Todos os alunos: 

 Será alocada uma carteira em sua sala de aula base. Eles devem sentar-se naquela carteira 
durante todas as aulas, a menos que o professor peça que se mudem. Isso também ajudará no 
rastreamento do contato, se necessário. 
 Deve se certificar de trazer todos os pertences pessoais com eles ao sair da sala de aula 
 Não deve deixar mochilas escolares, livros ou outros materiais ao longo dos corredores 
 São responsáveis pela limpeza de qualquer computador que utilizem. O teclado e a tela devem 
ser limpos com cuidado ANTES do uso. Os lenços serão fornecidos para essa finalidade. 
 Deve ter cuidado redobrado para não deixar cair o lixo e arrumar depois do intervalo e da 
hora do almoço. 

  

Uniforme 

O uniforme escolar completo deve ser usado em todos os momentos. Isso inclui apenas 
sapatos pretos. Aconselhamos os alunos se eles têm uma jaqueta da escola para usá-la, pois 
a escola terá ventilação durante o dia. Hoodies e outras jaquetas não são permitidos. 

Os alunos terão acesso aos vestiários para as aulas de educação física - os vestiários são 
marcados para garantir que os alunos possam manter a distância de 1 metro . 

Se possível, encorajamos que o uniforme de seu filho seja lavado com a maior freqüência 
possível para você. Esta é uma recomendação consultiva. 

  

Rotina do dia escolar 
Vindo t oe f Escola rom 

De acordo com os regulamentos do governo, todos os alunos que viajam no transporte 
escolar serão obrigados a usar uma máscara, sentar ao lado do (s) irmão (s) ou permanecer 
sentados ao lado da mesma pessoa pelo restante do semestre.  Os alunos são solicitados 
a desembarcar do ônibus um por um de maneira ordenada. 

Manhã: 

Os alunos não devem se reunir em grupos próximos uns dos outros. Entradas e saídas 
designadas serão dadas a todos os grupos do ano quando eles retornarem. Os alunos 
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juniores usarão a entrada principal na parte traseira do edifício. Os alunos do último ano 
usarão a entrada principal fora da estrada secundária. 

Os alunos serão solicitados a aderir aos protocolos de gerenciamento de filas no período da 
manhã ao entrar no prédio da escola. 

Os alunos na entrada na escola devem: 
 Higienize suas mãos 

 Use sua máscara facial o tempo todo no prédio da escola, 
 Vá até seu armário e organize seus livros e materiais para suas aulas até a hora 
do almoço . Use seu armário somente quando puder aderir ao distanciamento social. 
 Leve sua mochila escolar preparada para a sala de aula e coloque-a na carteira 
designada. Não toque em nenhuma outra mesa ou cadeira, pois foram limpas / higienizadas 

 Você deve então deixar a sala e sair da escola se o tempo estiver bom. 
 Quando a campainha tocar, vá direto para a sua sala de aula pela entrada mais próxima da 

sala. Certifique-se de estar usando sua máscara facial antes de entrar no prédio 

  

Caminhada ou ciclismo : 

Todas as escolas estão incentivando os alunos a ir a pé ou de bicicleta até a escola, se 
puderem. Os pais / responsáveis são obrigados a observar e respeitar todos os protocolos 
de distanciamento social em relação a qualquer contato com a escola. Isso inclui manter 
uma distância de dois metros de outras famílias ao deixar ou buscar seus filhos na escola e 
em qualquer contato com a escola.  

  
Mudança de classe : 
  
Todos os grupos de classe são atribuídos a uma sala de aula da Base. Cada aluno terá uma 
cadeira / mesa alocada em sua sala de aula base. Por um número limitado de vezes ao longo 
do dia, os alunos podem mudar de sala de aula para assistir às aulas Práticas / Ciências / TI - 
as seguintes etapas devem ser executadas: 

  
        Coloque todos os livros e equipamentos em sua mochila escolar  
        Use o exterior trilha como uma alternativa para caminhar no corredor sempre que 
possível       
 Siga as instruções dos supervisores presentes nos corredores. 
 VOCÊ ESTÁ ESTRITAMENTE PROIBIDO DE IR AO SEU ARMÁRIO ENTRE AS AULAS   

        Quando você chegar ao seu quarto, vá direto para a cadeira / mesa designada  
 Limpe sua mesa e cadeira usando os lenços higiênicos fornecidos.    
 Coloque o pano usado na lixeira .   

  
  
Intervalo:  
  
Os tempos de descanso foram escalonados para ajudar a facilitar o distanciamento social 
dos alunos. Você é incentivado a passar seu tempo de descanso fora do prédio da escola.  
  

 Se você for para uma sala de aula diferente após o intervalo, se a sala estiver livre, você 
deve colocar sua bolsa nessa sala na mesa designada.   
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 Deixe o quarto e go saídas ide da escola ou para a área da cantina.   
 A cantina estará disponível para os alunos comprarem alimentos. Cumpra os sistemas de 
filas organizados. Um número limitado de assentos estará disponível na área de 
montagem. Nós encorajamos os alunos a comerem seu lanche e sairem o mais rápido possível. 
 Quando a campainha tocar, vá direto para a sua sala de aula pela entrada mais próxima da 
sala. Certifique-se de estar usando sua máscara facial antes de entrar no prédio      
 Quando você chegar ao seu quarto, vá direto para a cadeira / mesa designada  
 Limpe sua mesa e cadeira usando os lenços higiênicos fornecidos.    
 Coloque o pano usado na lixeira .   

  
  
Hora do almoço :   
  
Os horários de almoço foram escalonados para ajudar a facilitar o distanciamento social dos 
alunos. Você é incentivado a passar a hora do almoço fora do prédio da escola.  
  

 Coloque todos os livros e equipamentos em sua mochila escolar  
 Vá até seu armário e organize seus livros e materiais para as aulas da tarde . Use seu armário 
somente quando puder aderir ao distanciamento social.  
 Se você for para uma sala de aula diferente após o intervalo para o almoço, se a sala estiver 
livre, você deve colocar sua bolsa nessa sala na mesa designada.   
 A cantina estará disponível para os alunos comprarem alimentos. Cumpra os sistemas de 
filas organizados. Um número limitado de assentos estará disponível na área de 
montagem. Nós encorajamos os alunos a almoçar e sair o mais rápido possível. 
 Os alunos do último ano têm permissão para descer na cidade, assim como o privilégio dos 
alunos do último ano - os alunos são responsáveis por manter seu distanciamento social. Caso 
surja um problema com os alunos que não mantêm distanciamento social e se reúnem fora 
das lojas, este privilégio pode precisar ser revogado      
 Quando a campainha tocar, vá direto para a sua sala de aula pela entrada mais próxima da 
sala. Certifique-se de que está usando sua máscara facial antes de entrar no prédio      
 Quando você chegar ao seu quarto, vá direto para a cadeira / mesa designada  
 Limpe sua mesa e cadeira usando os lenços higiênicos fornecidos.    
 Coloque o pano usado na lixeira .   

  

Fim do dia escolar: 

Para facilitar o distanciamento social em armários, 2 nd , 5 th e TY estudantes vai deixar classe a 
3:50. Todos os outros alunos terminarão às 16h.   
Quando o sino apropriado tocar:  

        Limpe suas mãos antes de sair da sala  
        Vá para o seu armário e organize seus livros e bolsa   
        Limpe suas mãos quando terminar em seu armário  
        Saia do prédio da escola imediatamente pela porta de saída mais próxima.  
        Os alunos que viajam em um ônibus escolar devem ir para o ônibus e embarcar quando 
permitido pelo motorista   
        Todos os outros alunos devem deixar a escola e seguir para casa.  

  

Arranjos para aulas práticas 
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Estamos aguardando orientações mais detalhadas sobre as atividades escolares relacionadas 
a disciplinas específicas como Economia Doméstica e Ciências. Nesse ínterim, o seguinte 
conselho se aplica 

● Atividades esportivas: estaremos nos referindo às orientações do HSPC sobre o retorno 
ao esporte https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-
sport-guidance-for-outdoor- esportes-e-fitness /       

● Arte: Sempre que possível, os alunos devem ser incentivados a ter seus próprios 
materiais de arte individuais       

● Música: Na medida do possível, os instrumentos não devem ser compartilhados entre 
os alunos. Onde houver instrumentos musicais ou de sopro em uso, a sala deve ser 
bem ventilada e a distância social deve ser mantida       

  
Alunos de muito alto risco 

A escola consultará os pais / responsáveis nos casos em que os alunos não possam frequentar 
a escola por motivos de saúde. Trabalharemos para garantir que esses alunos recebam o 
apoio adequado para se envolverem com o aprendizado e permanecerem conectados à nossa 
comunidade escolar. 

  
Visitantes da Escola / Compromissos 

O pessoal da escola não estará em condições de cumprir com os pais em um 1-1 base durante 
o ano acadêmico (Como por Guideline s , julho de 2020) a menos que seja ESSE ntial e apenas 
por marcação prévia. Todas essas solicitações e marcações devem ser feitas através da 
secretaria da escola 094 9630235 ou e-mail s.gibbons@ballyhauniscs.ie 

Todos os visitantes convidados para a escola deverão usar coberturas faciais e preencher 
folhas de registro de rastreamento de contato no escritório principal. 

  

Pontos importantes a serem observados 

 A cada ano que o grupo retorna à escola, cada aluno receberá um desinfetante para as mãos 
recarregável para carregar . Nós encorajamos os alunos a usar isso tanto quanto possível para 
evitar filas nas estações de desinfecção ao redor da escola. É responsabilidade do aluno 
reabastecer esta garrafa conforme necessário. Os pontos de recarga estarão disponíveis em 
toda a escola. 
 Os alunos também receberão uma cobertura facial lavável . Isso deve ser lavado todas as 
noites. Além disso, aconselhamos que os alunos carreguem uma capa sobressalente para o rosto 
contida em uma sacola com zíper etiquetada armazenada na mochila escolar. 
 Os alunos SÓ podem ir aos seus armários nos seguintes horários:    

Na chegada à escola         
durante a longa pausa para o almoço         
antes de ir para casa         
somente quando você pode aderir ao distanciamento social       

  
 Após o término do dia letivo (16h), os alunos não têm permissão para entrar no prédio da 
escola , pois ele deve ser limpo.   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sport-guidance-for-outdoor-sports-and-fitness/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sport-guidance-for-outdoor-sports-and-fitness/
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 A escola tem um Plano de Resposta Covid-19 em vigor. Ele está disponível em nosso 
site http://ballyhauniscs.ie 
 Na reabertura da escola, todos os funcionários da escola terão concluído o Treinamento de 
Indução Covid-19. 
 Os Representantes do Trabalho Líder (LWR) foram nomeados. Um aspecto fundamental de 
sua função é consultar a administração escolar sobre as medidas de controle necessárias para 
minimizar o risco de funcionários e alunos serem expostos à Covid-19 - essas medidas e 
protocolos serão monitorados e atualizados continuamente conforme a necessidade. 
 Sinalização significativa é exibida em toda a escola, destacando os sinais e sintomas de Covid-
19 e para apoiar uma boa higiene das mãos e respiratória 
 Todas as viagens não essenciais para atividades escolares foram pausadas 
 Protocolos claros estão em vigor se um aluno na escola apresentar sintomas de Covid-19. O 
aluno será isolado e os pais / responsáveis serão contatados imediatamente 
 Mantemos um registro de contato, que pode ser necessário para rastreamento de contato. 

  

Detalhes do contato: 

Diretor: principal@ballyhauniscs.ie 

Vice-diretor: o.macken@ballyhauniscs.ie 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://ballyhauniscs.ie

