
 

Brasília, 09 de março de 2020. 

Prezada Comunidade Affinity Arts,  

Nos últimos dias, houve aumento no número de casos do coronavírus COVID-19 no Brasil. Depois 
de constatados os primeiros casos em São Paulo, agora há casos individuais em Brasília, Espírito 

Santo, Bahia e Rio de Janeiro. 

Gostaríamos de tranquilizar nossa comunidade e informar que a Administração Escolar tem um 
Protocolo de Resposta a Riscos. Esse documento foi elaborado a fim de garantir que a Escola 

adote ações apropriadas em todas as áreas em resposta a essa situação que vem evoluindo. 

Nosso modelo fornece um plano abrangente para um possível cenário de aumento significativo, 
até o fechamento temporário da Sede da Escola, desenvolvido em colaboração com outras escolas 

internacionais de renome e considerando a expertise das autoridades de saúde e órgãos de 

gerenciamento de crises. 

Este não é um momento para pânico, mas, sim, para conscientização e esclarecimentos quanto 

a todas as medidas de precaução necessárias a serem tomadas. 

O risco imediato à saúde dos membros de nossa comunidade está baixo no momento. No entanto, 

continuaremos monitorando a situação e revisando, diariamente, as operações da Escola. 

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, solicitamos que qualquer pessoa que 

tenha viajado para o exterior recentemente monitore a saúde e faça medições de temperatura 
regularmente, por pelo menos 14 dias após retornar ao Brasil. Se houver sintomas como febre, 

tosse seca ou dificuldade respiratória, procure atendimento médico imediato e não volte à Escola 

até que você ou seu filho se recuperem completamente. 

Como mencionado em comunicado prévio, é altamente recomendável manter seu filho em casa 

para tratamento e observação, se ele tiver algum destes sintomas: febre; vômito; diarreia; 

arrepios; coceira nos olhos e olhos vermelhos; sensação de fadiga, desconforto, fraqueza ou 
dores musculares; tosse congestionada frequente; congestão nasal. A Escola Affinity Arts, 

respeitosamente, reserva-se o direito de enviar estudantes e funcionários para casa, caso 

apresentem algum desses sintomas. 

Se seu filho, ou outro membro da família, apresentar esses sintomas, recomendamos que procure 

atendimento médico imediato. Conforme nosso requisito permanente, no caso de um aluno 

adoecer, ele deve ficar em casa e não vir à Escola até que os sintomas desapareçam. 

Em nossa Sede, implementamos protocolos de limpeza mais avançados para as salas de aula e 

ambientes de trabalho. Além disso, escritórios, salas de aula e áreas comuns têm álcool em gel 

disponível. Os alunos receberam e continuam recebendo instruções e orientações sobre práticas 

eficazes de lavagem das mãos e higiene pessoal. 

Garantimos aos membros da comunidade da Escola Affinity Arts que estamos tomando todas as 

medidas possíveis - guiadas por orientações de profissionais da saúde e recomendações do 
Ministério da Saúde - para manter nossos estudantes e funcionários seguros e saudáveis. Estamos 

a par das recomendações e dos procedimentos do Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Além disso, mantemos 

contato diário com outras escolas internacionais no Brasil para revisar políticas, procedimentos e 

eventos programados para essa situação. 

Não hesite em entrar em contato se tiver alguma dúvida. Manteremos a comunidade informada, 

caso altere o atual nível de preocupação. 

Atenciosamente, 

Administração Escolar 

Affinity Arts 



 

 

Dear Affinity Arts Community, 

We have seen an increase in the number of cases of the COVID-19 coronavirus in Brazil over the 
past few days. After the first cases in São Paulo, there are now individual cases in Brasília, Espirito 

Santo, Bahia and in the State of Rio de Janeiro. 

We would like to reassure the school community that the Administration has in place a Risk 

Response Protocol designed to ensure the school takes appropriate actions in all areas in response 

to this evolving situation. Our model provides a comprehensive plan for a possible scenario of 
increased to significant absences and temporary school campus closure. This protocol has been 

developed in collaboration with other leading international schools, drawing upon expertise from 

health and crisis management authorities. 

This is not a moment for despair, but to be aware of all necessary precautions to be taken. 

The immediate health risk to members of our community remains low at this time; however, we 

will continue to monitor the situation and review the school’s operations daily. 

In keeping with the advice of the Ministry of Health, we request that anyone who has traveled 
abroad recently should monitor their health and take their temperature regularly for at least 14 

days after returning to Brazil. If symptoms develop, such as fever, dry cough, or difficulty 
breathing, seek immediate medical care, and do not return to school until you or your child has 

recovered fully. 

As stated in our previous communication, we strongly recommend keeping your child at home for 
treatment and observation if he or she has any of these symptoms: fever; vomiting; diarrhea; 

chills; itchy or red eyes; feelings of fatigue, discomfort, weakness, or muscle aches; frequent 
congested cough; or nasal congestion. Affinity Arts respectfully reserves the right to send 

students and staff home if they present any symptoms. 

If your child or any family member is experiencing these symptoms, we recommend that you 
seek immediate medical care for advice. If a student is sick, he or she should stay home and not 

come to school until the symptoms are over. 

On our campus, we have put in place enhanced cleaning protocols for all classrooms and offices. 

Offices, classrooms, and common areas have alcohol gel dispensers and tissues. Students have 
received and continue to receive education and guidance on effective handwashing and personal 

hygiene practices. 

We would like to assure all members of the Affinity Arts community that we are taking all possible 
measures – guided by professional health advice and in line with the Ministry of Health’s 

recommendations – to keep our students and staff safe and healthy. We remain current on 
recommendations and procedures from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

the World Health Organization, and the Brazilian Ministry of Health. Also, we are in daily contact 

with other international schools in Brazil to review policies, procedures, and scheduled events in 

the light of this developing situation. 

Please contact us you have any questions. We will keep you informed should the current level of 

concern alter. 

Sincerely, 

School Administration 
Affinity Arts 

 

 



 

 

COVID-19 Coronavirus Information Links: 

• Brazilian Ministry of Health 

• World Health Organization 

• Centers for Disease Control & Prevent  

 

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

