Informação n.º 3/2016-2017

“PIOLHOS”
Casos de Pediculose Infantil
Estimados Pais e Encarregados de Educação,
Informamos que, com o apoio do Enfermeiro Gilberto Ferreira, confirmámos que temos
novamente vários casos de pediculose infantil nalgumas salas da Creche, do Pré-Escolar e
do 1.º Ciclo.
É fundamental a colaboração dos Pais, para evitarmos a persistência desta situação e,
sobretudo, um surto!
Por isso, reforçamos o apelo para que estejam atentos e verifiquem regularmente as cabeças
das vossas Crianças. Caso se revele necessário, apliquem os tratamentos específicos.
Realçamos, também, a importância de se lavar a roupa da cama (almofadas, lençóis,
edredons, pijamas …) e a proteção das cadeiras auto, se aplicável.
Pedimos que, durante o fim de semana, intensifiquem as medidas preventivas neste domínio,
desde logo, penteando os cabelos das Crianças com um pente fino, a seguir ao banho.
No caso de Alunos com irmãos, solicitamos que haja o cuidado de estender o tratamento a
todas as Crianças!
Lembramos que não se aceita a permanência na Associação Ester Janz de Alunos com
piolhos, podendo ser recusado o seu acolhimento. Salientamos que, na próxima 2.ª-feira, dia
7 de novembro, de manhã, será feita uma nova observação. Consoante as conclusões da
observação tomaremos as necessárias diligências, eventualmente, de contacto dos Pais,
para recolha das Crianças. (artigo 26.º n.º 3 alínea c) do Regulamento Interno)
Cumpre referir que nesse dia, no momento da entrega, os Pais das Crianças que forem hoje
“sinalizadas”, deverão aguardar pela verificação que será feita pelos nossos Colaboradores
ou pelo Enfermeiro Gilberto Ferreira. Realçamos que será recusado o acolhimento dessas
Crianças, se se concluir que não estão em condições de frequência escolar.
Apelamos uma vez mais à colaboração e corresponsabilização de todos os Pais e
Encarregados de Educação neste domínio, para prevenirmos situações de contágio e a
persistência dos “piolhos” na nossa Escola.
O Conselho Executivo da Associação Ester Janz encontra-se à disposição para prestar os
esclarecimentos que se venham a revelar necessários relativamente a este ou qualquer outro
assunto.
Lisboa, 4 de novembro de 2016
Conselho Executivo da Associação Ester Janz
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