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Nível de Risco
Nível 1
Risco Mínimo Precaução
●

E
●

Nenhum caso
confirmado de
COVID-19 em
Moçambique
Casos
confirmados de
COVID-19 em
países vizinhos

Acesso ao
Campus
- Os estudantes
e funcionários
devem ficar em
casa caso sejam
portadores de
algum sintoma
de gripe.
- Os estudantes
e funcionários só
devem retornar à
escola depois de
não
apresentarem
nenhum sintoma
nas últimas 24
horas
- Estudantes,
pais, e/ou
funcionários que
retornam ou tem
contacto com
um familiar que
retorna, de um
país identificado
pela CDC como
Nível 3 não terão
acesso ao
campus por um
período de 14
dias.
- Estudantes,
pais, e/ou
funcionários que
retornam ou tem
contacto com
um familiar que
retorna, de um
país identificado
pela CDC como
Nível 1 ou 2
devem monitorar
a sua saúde e
praticar a
distância social
por um período
de 14 dias

Modo de Ensino
- O Programa
escolar continua
normal
- Ênfase na higiene e
lavagem de mãos
- Educação
preventiva do
Coronavírus e saúde
geral para
funcionários e
alunos
- Os alunos em autoquarentena recebem
trabalhos escolares
para aprendizagem
em casa
- Preparação para
Aprendizagem a
Distância para
garantir a
continuidade
educacional
- Desenvolvimento
profissional com
ênfase na
aprendizagem a
distância

Programa
co-curricular
- Todas as
atividades
domésticas
planeadas
continuam
normalmente

PTA e Eventos da
Comunidade
- Todas as
atividades
planeadas
continuam
normalmente

Viagens
- Todas as viagens
domésticas são
permitidas
- Todas as viagens
de alunos e
funcionários
patrocinados pela
escola estão
suspensas
(entrada e saída)
- Viagens que são
críticas para a
missão da
instituição serão
permitidas com a
aprovação do
Diretor.
- É recomendado
que os
funcionários da
instituição evitem
viagens
internacionais que
não são
essenciais.

Transporte
Escolar
- Todas as rotas
dos autocarros
escolares
funcionam
normalmente

Operações da
Escola

O que é esperado
do funcionário

- Os serviços de
alimentação
operam com
ênfase em
procedimentos
higiênicos
- Os serviços de
limpeza passam
para duas vezes ao
dia
-A Equipe de
Resposta a
Emergências
reúne quando
necessário

- Condições de
trabalho normais
- Todos os
funcionários devem
reportar ao trabalho
(com exceção dos
que têm sintomas
de gripe)
-Para que os
trabalhadores
retornem ao
trabalho não devem
apresentar nenhum
sintoma nas últimas
24 horas.

Comunicação
-As atualizações
de rotina sobre a
prevenção e
preparação para
a comunidade
será feita através
do Bulletin
-Atualizações de
rotina para
funcionários
através do canal
de
#healthservices
no Slack

Nível 2
(Nívell 1+)
Risco Baixo Prevenção
●
E
●

Nenhum caso
confirmado em
Maputo
Um número
limitado de
casos
confirmados de
COVID-19 em
Moçambique

Nível 3:
(Nível 2+)
Risco Moderado Prevenção
Melhorada
●

E
●

Nenhum caso
confirmado de
COVID-19 na
comunidade da
AISM
(estudantes,
familiares,
visitas, e/ou
funcionarios)

- Veja Nível 1

- Atividades
domésticas
planeadas
restritas a
Maputo

- Todas as
atividades
especiais e
encontros da
comunidade
cancelados

- Viagens
domésticas
restritas a Maputo
- Recomendação
para funcionários
é de evitar
viagens fora de
Maputo que não
sejam essenciais

- Os autocarros
serão equipados
com máquinas
dispensadoras de
desinfetante para
as mãos

- Os serviços de
alimentação
operam
normalmente com
monitorização
todos os turnos
- A Equipe de
Resposta a
Emergências
reúne
semanalmente

- Os funcionários
devem levar os
computadores
portáteis para casa
como plano de
contingência para a
Aprendizagem à
Distância

- Resposta à
Emergência da
escola: Página
no website
lançada com
procedimentos e
protocolo
- Emails
enviados à
comunidade
com informação
essencial e um
link a página no
website

- Medição de
temperatura feito
a todos antes de
entrar no
campus
- Campus
fechado a todas
as visitas que
não são críticas
para a missão da
instituição

- Programa escolar
normal a funcionar
em paralelo ao
programa de
Aprendizagem a
Distância para
estudantes em
quarentena
- Ênfase em lavar ou
desinfetar as mãos
antes e depois da
refeição

- Programa
co-curricular
suspenso
- Encontros
grandes de
estudantes (em
excesso do
tamanho da
turma) ou
funcionários em
espaços
fechados
suspensos
-Todos os
estudantes
devem sair do
campus até as
14:45.

- Veja Nível 2

- Todas as viagens
patrocinadas pela
escola suspensas.
- Todos os
funcionários são
aconselhados a
evitar saídas

- Exame de saúde
diário para os
condutores e
monitores dos
autocarros
- Medição de
temperatura a
todos os
passageiros antes
da entrada no
autocarro

- A Equipe de
Resposta a
Emergências
reúne diariamente

- Encontros em que
estejam todos os
funcionarios
suspensos

- Pagina no
website
atualizada
diariamente

- Campus
fechado
- Acesso ao
Campus apenas
com permissão
do Diretor

- Implementação do
programa de
Aprendizagem a
Distância por
completo
- Implementação de
uma Comunidade de
Aprendizagem

- Não aplicávelcampus fechado

- Não aplicávelcampus fechado

- Não aplicávelcampus fechado

- Não aplicávelcampus fechado

- A Equipe de
Resposta a
Emergências
reúne virtualmente
diariamente e
quando necessário
- Limpeza
profunda do

- Todos os
funcionários devem,
ficar em Maputo, a
não ser que sejam
ditos ao contrário,
para continuar o
Programa de
Aprendizagem a

-Página no
website
atualizada duas
vezes por dia
- Pais devem
abrir a página no
website
diariamente

Um ou mais
casos
confirmados em
Maputo

Nível 4:
(Nível 3+)
Risco Alto - Fecho
de Escola
●

- O acesso ao
Campus
permitido só a
indivíduos que
têm o cartão de
identificação da
AISM
- O acesso a
visitas apenas
com marcação, e
questionário de
avaliação de
saúde antes de
entrar

(1) Caso

confirmado de
COVID-19 dentro
da comunidade
da AISM
(estudantes,
familiares, visitas
ou funcionarios)

Profissional Virtual
para apoiar o
programa de
Aprendizagem a
Distância

OU
● Governo declara
que escolas
devem fechar

Campus
- Operações da
escola mudam se
para plataformas
virtuais, apenas
equipes essenciais
serão permitidos
no campus com a
aprovação do
Diretor

Distância e as
Operações Virtuais
- Contacto diário
com funcionários
através de
conferências
virtuais ou outros
meios de
comunicação a
distância para
apoiar o Programa
de Aprendizagem a
Distância e as
Operações Virtuais

Indicadores dos Níveis de Risco
Os indicadores de Risco sugerem cenários gerais da evolução do Coronavírus. A recomendação de subir de um nível para outro é dado pela Equipe de Resposta a Emergências ao Diretor. A Equipe de Liderança e o Diretor
da Associação são informados. Caso seja necessário subir de nível, será comunicado via email e na página no website sobre o Coronavírus a todos os pais e funcionários. A decisão de subir para o Nível 4 é feita com a
aprovação do Conselho de Administração. A qualquer momento, as ações sugeridas poderão ser anuladas por ordens de autoridades locais e nacionais.
Fontes de Informação: Center for Disease Control (CDC), World Health Organization (WHO), Ministério da Saúde, Ministério da Educação.
Equipe de Resposta a Emergências:
Diretor, Diretor Adjunto, Diretor de Aprendizagem, Gestor de Segurança, Diretor da Escola Secundária, Diretor da Escola Primária,
Membros Adicionais à Equipe de Resposta a Emergências do Coronavírus:
Oficial Médico, Diretor de Comunicações, Diretor de Aprendizagem Integrada, Diretor de Conexões da Comunidade

