
5 passos se um aluno ou  
membro da equipe for positivo  
no teste de COVID-19
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Entrevista de caso
Assim que um resultado positivo for notificado, as autoridades de saúde pública entrarão 
em contato com a pessoa com COVID-19. Se a pessoa infectada for menor de 18 anos, será 
contatado o progenitor ou o tutor dela. Será conduzida uma pesquisa e se solicitará que a 
pessoa com COVID-19 fique isolada em casa.

Menos de  
6 pés

Menos de  
6 pés

10 minutos ou mais
Identificação de contatos próximos
As autoridades de saúde pública avaliarão quem é considerado  
contato próximo e se precisa ser colocado em quarentena.  
A escola poderá ser contatada para que comunique a  
distribuição dos assentos ou outras informações.
Os contatos próximos são aqueles que tiveram contato estreito e 
prolongado com a pessoa infectada. O contato próximo é aquele em que 
há uma distância de seis pés ou menos, por dez minutos ou mais.

Isolamento para pessoas com COVID-19
As crianças ou os funcionários que estiverem isolados deverão ficar em casa até que atendam aos seguintes critérios:

Se forem sintomáticos:
 (Não devem ter febre por 24 horas, no mínimo, sem usar medicamentos antifebris
 ( Seus sintomas devem ter melhorando nas últimas 24 horas, no mínimo
 (Devem ter transcorrido dez dias, no mínimo, desde o início dos sintomas

Se forem assintomáticos:
 (Devem ter transcorrido dez dias, no mínimo, desde que foram submetidos ao teste
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4 Quarentena de contatos próximos
As crianças ou os funcionários que estiverem em quarentena deverão ficar em  
casa por 14 dias depois da última exposição à pessoa infectada, controlar os  
sintomas e solicitar os testes.  
Um teste negativo não diminui a duração da quarentena.

5 Volta à escola
As pessoas com COVID-19 podem retornar assim que elas:

 ( Tiverem atendido a TODOS os critérios pertinentes descritos no Passo 3

 ( Tiverem recebido uma carta de autorização das autoridades de saúde pública

Os contatos próximos podem voltar depois de:

 ( Ter finalizado seu período de quarentena sem apresentar sintomas ou de ter positivo no teste

Para perguntas relacionadas à 
educação, ligue 603.271.3494 
Para acesso TDD:  
Retransmissão NH 1.800.735.2964

Para perguntas relacionadas à  
saúde pública, ligue 603.271.4496 
Fora do expediente: Ligue para 603.271.5300 
e peça para falar com o enfermeiro de saúde pública de plantão


