
 

 

 
COMUNICADO à toda Comunidade Educativa e Acadêmica 

 
Em face do avanço do novo Coronavírus (Covid-19), já considerado pandemia pela Organização Mundial da 

Saúde, a Direção Geral, através deste, vem comunicar-se com todos e todas que compõem a FAMÍLIA 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO para unir-nos em prol da saúde e do bem estar de toda a coletividade. Para tanto, 

tomamos algumas medidas informativas e de esclarecimento: 

 

1. Solicitamos comunicar, através do e-mail institucional (informatica@fsssacramento.br), casos que 

caracterizem suspeitos, conforme orientação dos órgãos de saúde pública, amplamente divulgados 

pelos meios de comunicação: febre alta, tosse, dificuldade para respirar, etc. Caso possua algum 

desses sintomas, favor permanecer em casa. 
 

2. A Instituição está tomando as seguintes medidas: 

 Suspensão do uso do elevador (enquanto durar a pandemia). O mesmo estará funcionando 

exclusivamente para uso das pessoas com deficiência; 

 Suspensão de eventos, seminários e/ou outros que reúnam acima de oitenta pessoas; 

 Informando as medidas pessoais de prevenção;  

 Realizando a limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais espaços (cadeiras, 

mesas, aparelhos, bebedouros e equipamentos) após o uso; 

 Disponibilizando itens de higiene nas áreas comuns (álcool em gel), sabão liquido e papel toalha em 

todos os banheiros;  

 Mantendo os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas). 
 

3. Faça a sua parte quanto à prevenção e colabore com o controle da transmissão adotando adequadas 

medidas comportamentais, como por exemplo:  

 Higienizar as mãos com frequência com água, sabonete e/ou álcool gel;  

 Cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, preferencialmente com o braço, e lavar em seguida;  

 Evitar contatos pessoais desnecessários;  

 Evitar o compartilhamento de copos, talheres, pratos e objetos de uso pessoal;  

 Ao se hidratar, preferir a utilização de garrafas individuais, evitando o contato direto com os bebedouros;  

 Utilizar lenços descartáveis;  

 Procurar a unidade de saúde mais próxima em caso de febre junto aos sintomas respiratórios da virose. 
 

Este é um momento que exige absoluta responsabilidade da parte de todos, portanto, não cabe notícias 

alarmantes e sem fundamento. 

Acompanhando as orientações do Ministério da Saúde e da Educação sobre a permanência das aulas. 

Caminhemos unidos e, com a ajuda de Deus e a determinação em colaborar individualmente, venceremos 

mais esse desafio. Estamos em permanente vigilância e mantendo os canais de comunicação abertos ao diálogo e 

colaboração. 

Supliquemos a proteção de São Rafael o mensageiro da saúde para nossa Instituição, para nossa cidade, 

estado e país. 

 
Alagoinhas-Ba., 14 de março de 2020. 

 
 

Fraternalmente, 
 

Ir. Lucia Sá Barreto de Freitas 
Diretora Geral 


