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COMUNICADO OFICIAL 01/2020 CORONAVÍRUS

Em virtude dos riscos reais de contaminação relacionados ao COVID-19, e, sobretudo reiterando
nosso compromisso social, após reunião realizada, em caráter excepcional, nesta segunda-feira
(16/03/2020), sobre o novo Coronavírus e a pandemia do COVID-19, ficou decidido que:
1. A suspensão das atividades pedagógicas presenciais do curso e do almoço a partir de
23/03/2020 (próxima segunda-feira).
2. A situação será avaliada continuamente, e a data de retorno das aulas presenciais e do
almoço será anunciada oportunamente.
3. Não sofrerão solução de continuidade as atividades administrativas, assim como o trabalho
dos menores aprendizes nas empresas parceiras, conforme contratos vigentes.
4. Em relação à manutenção das atividades administrativas, é preciso salientar o cuidado
com os menores aprendizes que apresentem sintomas de gripe ou resfriado. Nesses
casos, eles devem procurar atendimento médico, no caso de sintomas preconizados pela
Organização Mundial da Saúde e comunicar imediatamente à Legião Mirim de Agudos. A
associação ressalta que, no momento, é importante diminuir o número de pessoas que
trabalham em um mesmo ambiente, utilizando sistemas de revezamento e trabalho remoto,
quando possível.
5. Devido a suspensão das atividades, ressaltamos que as aulas faltantes para completar o
ano letivo 2020 serão compensadas no período do recesso de Julho e Dezembro.
A Legião Mirim recomenda, ainda, a manutenção do atendimento às Diretrizes de Contingência
do COVID-19, segundo orientações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde nos
seguintes links:
 https://coronavirus.saude.gov.br/
 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doen
cas_e_agravos/
 http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilanciaepidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissaorespiratoria/coronavirus/coronavirus050220_medidas_prevencao_infhosp.pdf
A associação, sempre que necessário, emitirá novas orientações mantendo-se à disposição para
mais informações.
Atenciosamente,
Agudos, 16 de Março de 2020
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