
30 de Setembro de 2021. 

 

Aos Responsáveis 

 

Conselho Municipal de Educação da Cidade de Tamba Sasayama. 

 

 

 Correspondência sobre o cancelamento da área de implementação das medidas emergenciais  

（A partir do dia 01 de outubro de 2021） 

 

 Agradecemos à todos pela compreensão, cooperação na administração educacional na cidade de 

Tamba Sasayama e expressamos nossa gratidão pelos esforços na prevenção da propagação do 

corona vírus verificando a temperatura diariamente e mantendo sempre as mãos desinfetadas.  

O estado de emergência emitido pelo estado de Hyogo em 20 de Agosto será suspenso no fnal 

deste mês. Mesmo com o cancelamento do estado de emergência, a infecção do vírus ainda 

continua, assim continuaremos a responder da seguinte forma em todas as escolas da cidade, 

para prevenirmos uma esperada 6ª onda. 

Portanto, continuaremos a nos esforçar nas prevenções da infecção dando prioridade alta à 

saúde e segurança de todos os alunos, e assim pedimos a colaboração de todos os responsáveis.  

Observe que podem ocorrer futuras alterações dependendo da situação futura. 

 

Nota 

 

１．Alvo 

Escolas Maternais, Jardim de Infância, Centro de Educação Infantil, Escolas Primárias, 

Escolas Secundárias, Escolas Especiais, Creche e Clube Infântil. 

 

２．Sobre Atividades Educacionais 

（１）Com base no princípio de [ Não leve e nem espalhe na escola], realizaremos atividades 

educacionais implementando exaustivamente todas as medidas de controle de infecções. 

・Nos eventos nas escolas (escola aberta, sessões de informação escolar, visitas dos pais 

na sala de aula, etc.) que atraem um grande número de pessoas de fora da escola, 

solicitamos que evite visitar a escola se não estiver se sentindo bem, bem como usar 

um máscara e desinfetar as mãos. Vamos sempre informá-los sobre as medidas 

completas de controle da infecção. Além disso, tomaremos medidas como limitar o 

número de participantes por sessão e ampliar o espaço entre as pessoas. 

・Nos festivais e encontros esportivos, selecionaremos cuidadosamente o conteúdo, como 

reduzir o número de eventos, tomar medidas como limitar o número de visitantes à 

escola e aumentar o espaço entre as cadeiras. 

・As atividades fora da nossa prefeitura, verificaremos minuciosamente o status da 

infecção na área de implementação, a intenção do receptor, número de participantes,  

meio de transporte, etc., e implementaremos cuidadosamente as medidas de controle 

da infecção. 



 （２）Sobre Viagem de Estudos Escolares 

Com base na decisão educacional, iremos implementá-los depois de confirmar totalmente 

a situação da infecção na área de implementação, a intenção do destinatário, o número 

de participantes, o meio de transporte, etc. 

 

 （３）Sobre as Atividades de Clube 

As atividades do clube (incluindo jogos de treinamento, locais de treinamento, etc.) serão 

conduzidos após a tomada de medidas suficientes de controle da infecção. 

・Dias e horários das atividades serão cerca de 2 horas durante a semana (4 dias) e um 

dia nos fins de semana, com base nas "Diretrizes de atividade do clube das escola 

ginasiais da cidade de Tamba Sasayama", "Atividades de clube de esporte " e "Políticas 

de Atividades do Clube Cultural ", sendo assim cerca de 3 horas no fim de semana. 

・A participação de pessoas (responsáveis, OBs, etc.) que não sejam funcionários da 

escola (funcionários do corpo docente, equipe de apoio às atividades do clube, etc.) 

realizaremos em 14 de outubro (quinta-feira) uma reunião para discutirmos e 

determinar o status da infecção após o cancelamento do estado de emergência na 

Prefeitura de Hyogo. 

 ・As atividades fora da prefeitura (* exceto quando participar de competições nacionais 

e competições de estaduais; o mesmo se aplica a seguir) e locais de treinamento 

(incluindo dentro da prefeitura) realizaremos uma reunião em 14 de outubro (quinta-

feira), a fim de determinar o estado de infecção após o cancelamento do estado de 

emergência. 

  Após, verificaremos minuciosamente o status da infecção na área de implementação, a 

intenção do receptor, o número de participantes, o método de transporte, etc., e 

implementaremos minuciosamente as medidas de controle da infecção. 

  A participação será limitada conforme as medidas de controle de infecção. 

・Com base na situação de propagação da infecção não só na prefeitura de Hyogo, mas 

também em todo o país e no manejo das medidas para controlar o fluxo de pessoas, 

consideraremos os conteúdos de atividade e as restrições da área de atividade como 

apropriados. 

 

３．Pedido em casa 

（１）Sobre medidas de controle de infecção em casa 

・Se o seu filho, irmãos ou parentes que moram com você apresentarem sintomas de 

resfriado, como dores na garganta (irritações, desconfortos, etc.) ou febre (incluindo febre 

após a vacinação), ou se estiver no aguardo do teste PCR, não vá para a escola e entre 

em contato imediatamente com a escola. (Será tratado como uma suspensão de 

frequência.) Caso tenha febre na escola ou se notarmos qualquer anormalidade na 

condição física, providenciaremos o retorno para casa. Nesse caso, a escola entrará em 

contato com os pais. 

・Se seu filho ou membro da família que mora com você for identificado como "infectado" 

ou "contato próximo" ou "suspeito de estar infectado", entre em contato com a escola 

imediatamente. 



A escola não pode ser contatada à noite ou feriados. 

Nesse caso, utilize o computador pessoal, ou acesso o QR código 

utilizando a Internet como um smartphone, etc. Insira as 

informações, e o sistema direcionará suas informações à escola. 

  

 

Endereço de Contato:  https://eri.tambasasayama.jp/202012tbs3144/ 

 

・Evite sair desnecessária e tente prevenir a propagação da infecção. 

 

 （２）Sobre o controle da infecção em outras atividades além da escola 

・Observe as medidas de controle da infecção implementadas pela instituição para aulas 

como cursinhos e atividades esportivas, e não participe se seu filho ou família 

apresentar sintomas de resfriado, como febre, ou se houver exames de PCR.  Além 

disso, ao ir e vir, certifique-se de usar uma máscara, evite comer e beber em lojas de 

conveniência, conversar, etc., e volte para casa imediatamente. 

 

４．Consultas 

   ・Consulta por ＳＮＳ（17:00～21:00）  https://pref-hyogo.school-sign.jp/ 

 

・Consultas ・ Centro de consulta sobre febre na área de Tamba  

0795 -73-3765 （Dias úteis 9:00～17:30）  079-552-7359 （Fim de semana/Feriados） 

 

・Centro de Atendimento e Aconselhamento da Saúde para Corona vírus na Prefeitura 

de Hyogo 078-362-9980 (24 horas) 

https://eri.tambasasayama.jp/202012tbs3144/
https://pref-hyogo.school-sign.jp/

