
 

Coronavirus: Recommendations for Nations' Community 

Dear Nations’ Community, 

Over the past few weeks, we have seen the growing outbreak of respiratory illness caused by the                 

Coronavirus originating in Wuhan, China. The virus has spread throughout China with cases reported              

in South-East Asia, Australia, Canada, France, Germany, and the United States. 

Although no cases have been confirmed in Brazil yet, we have sought professional medical advice               

and have been in contact with the Secretary of Health to revise our health and safety protocols. We                  

have taken immediate action to ensure all classrooms and offices have alcohol gel and disposable               

tissues. Our cleaning staff will use hospital cleaning products to expand the fight against viruses and                

bacteria, and we are instructing our faculty members on best practices regarding prevention             

measures and the importance of good personal hygiene. We would like to provide our community               

with information from the World Health Organization. 

The links below provide useful information about the coronavirus and preventive measures: 

● https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html 

● https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

● http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/novo-coronavirus 

As an international school, many of our community members travel abroad. Those returning from              

one of the countries mentioned above who develop a fever, cough, or have difficulty breathing,               

must seek immediate medical advice before returning to school. 

We ask all families to take sensible precautions to prepare for the possibility of the Coronavirus                

arriving in Brazil to help safeguard the well-being of our students and staff. 

Please contact us if you have any questions. 

Sincerely, 

School Administration 

School of the Nations  



 
Coronavirus: Recomendações para a Comunidade EdN 

 

Prezada Comunidade EdN, 

No decorrer das últimas semanas, testemunhamos o crescente número de doenças respiratórias            

causadas pelo coronavírus originário de Wuhan, na China. Esse vírus se espalhou por toda a China,                

além de casos relatados em países do Sudeste Asiático, Austrália, Canadá, França, Alemanha e              

Estados Unidos. 

Embora ainda não tenham sido confirmados casos no Brasil, procuramos aconselhamento médico            

profissional e entramos em contato com a Secretaria de Saúde para revisar nossos protocolos de               

saúde e segurança. Infelizmente, a disseminação do coronavírus é difícil de prever; a situação está               

evoluindo e mudando diariamente. Portanto, nossos procedimentos precisam regularmente ser          

avaliados. Neste momento, tomamos medidas imediatas para garantir que as salas de aula e os               

escritórios tenham álcool em gel e lenços descartáveis. A equipe de limpeza passará a fazer uso de                 

produtos de limpeza hospitalar para ampliar o combate a vírus e bactérias. Os professores serão               

instruídos sobre as melhores práticas de prevenção e de higiene pessoal. Gostaríamos de             

compartilhar com nossa comunidade informações da Organização Mundial da Saúde. Veja as            

imagens abaixo. 

Como escola internacional, muitos de nossos profissionais viajam para o exterior durante férias             

escolares. Os membros da comunidade que retornaram de um dos países mencionados acima e              

apresentem febre, tosse ou dificuldade em respirar devem procurar orientação médica de imediato             

antes de retornar às aulas. Pedimos a todas as famílias que tomem medidas de precaução sensatas a                 

fim de se preparar para a possibilidade de o coronavirus chegar ao Brasil, de modo a garantir o                  

bem-estar de nossos alunos e funcionários. 

Os links a seguir fornecem informações úteis sobre o coronavírus e algumas medidas preventivas. 

● https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html 

● https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

● http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/novo-coronavirus 

Agradecemos sua ajuda para tornar a Escola um ambiente saudável a todos. Por favor, não hesitem                

em entrar em contato conosco se tiverem alguma dúvida. 

Atenciosamente, 

Administração Escolar 

Escola das Nações 


