
1. Quarentena
Ficar em quarentena significa restringir atividades ou separar pessoas que não estão doentes, mas 
   podem ter sido expostas à COVID-19. O objetivo é prevenir a propagação da doença no momento em 
   que se desenvolvem sintomas.

2. Isolamento
Ficar em isolamento significa separar pessoas que estão com sintomas de COVID-19 e podem provocar 
   propagação da doença.

3. Distanciamento social
Distanciamento social significa estar fisicamente separado. 

 3.1. Salas de aula
 No Decreto Nº42.211, de 17 de junho de 2021, o Governo do Distrito Federal flexibilizou a   
 distância necessária para a disposição das carteiras, cadeiras e mesas respeitando uma distância  
 mínima de 1,0 metro uma das outras.

 3.2. Demais espaços físicos
 Segundo Decreto Nº 41.913, de 19 de março de 2021, o Governo do Distrito Federal indica que  
 espaços físicos devem obedecer uma distância mínima de 1,5 metro por estudante.
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Definição de Situação Sugestiva de Contaminação

 • O aluno ou pessoa que convive com ele apresenta sintomas que configuram caso suspeito de 
COVID-19.
 Sintomas que configuram caso suspeito: síndrome gripal (SG); febre (inclusive relatada) + pelo menos um dos   
 seguintes sintomas respiratórios agudos - tosse, dispneia, rinorreia, dor de garganta, coriza; obstrução nasal em   
 crianças.
• Há caso confirmado em membro da família de convívio frequente com o aluno nos últimos 10 dias.
• O aluno esteve em contato, nos últimos 10 dias, com pessoas infectadas sem as proteções sanitárias 
recomendadas e sem distanciamento social por mais de 15 minutos em ambiente fechado.
• O aluno esteve em situação de aglomeração, sem distanciamento social e proteção sanitária 
recomendada, nos últimos 10 dias.

Todas as famílias estão legalmente obrigadas a notificar a Escola situações sugestivas 
de possível contaminação pela COVID-19.

Protocolo de Afastamento de Caso Suspeito

Todo aluno que esteja em situação sugestiva de possível contaminação pela COVID-19 deve seguir os 
protocolos abaixo.

1. Deve reportar imediatamente à Secretária de Segmento.
2. Permanecerá em quarentena enquanto busca atendimento e avaliação médica.
3. Qualquer pessoa que tenha sido afastada com suspeita de contaminação pela COVID-19 só poderá 
retornar ao campus depois que apresentar documentação de seu médico de que não representa risco para 
a comunidade escolar à Enfermaria ou Coordenação da Escola.

Caso o aluno desenvolva sintomas que configuram caso suspeito de COVID-19 na Escola:

1. O professor encaminhará o aluno à Enfermaria para que fique em quarentena. 
2. As enfermeiras da Escola entrarão em contato com os familiares do estudante pedindo que o busquem 
imediatamente e iniciem a avaliação médica. 

Os estudantes só poderão retornar ao campus após apresentação de autorização médica 
formal.



4. Pessoa imunizada contra a COVID-19
Qualquer pessoa que tenha completado quinze dias após recebido a segunda dose da vacina ou da dose 
única.

5. Pessoa não imunizada contra a COVID-19
Qualquer pessoa que não foi vacinada com a dose única, não recebeu a segunda dose da vacina ou não 
completou quinze dias após o recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única.
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SIGA AS AÇÕES
APROPRIADAS

PARA CADA CENÁRIO

4º Passo: 
Encaminhar 
resultado do exame 
RT-PCR para o e-mail 
covid@edn.org.br.

A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos abaixo. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o 
SARS-CoV-2 podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou 
síndrome respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Protocolo 1: Aluno desenvolve 
sintomas que configuram 
caso suspeito

Na Escola - É enviado para casa 
imediatamente para cumprir isolamento 
domiciliar. 
Em casa - Pedimos que a família não envie o 
aluno para a Escola.

O QUE FAZER?

1º Passo: Reportar, imediatamente, por 
escrito, para o e-mail covid@edn.org.
2º Passo: Seguir a contagem a partir do 
primeiro dia dos sintomas.
Do 1º ao 3º dia: período de espera, em 
quarentena, antes da testagem.
No 3º dia: testagem com RT-PCR laboratorial e 
aguardo do resultado.
3º Passo: Obter resultado do exame RT-PCR.

OBTIVE O RESULTADO
DO EXAME RT-PCR.

E AGORA?

5º Passo: Retorno autorizado.

SE NEGATIVO E ASSINTOMÁTICO

5º Passo: Aguardar até:
• Estar há 24 horas sem febre, sem uso de 
antitérmicos, e;
• Apresentar melhora dos sintomas respiratórios.
6º Passo: Realizar novo RT-PCR ou consultar com 
profissional de saúde.
7º Passo: Encaminhar novo resultado negativo do 
exame RT-PCR ou autorização médica para o e-mail 
covid@edn.org.br.
8º Passo: Retorno autorizado.

* No item 7, se positivo, consultar profissional de 
saúde.

SE NEGATIVO E SINTOMÁTICO

5º Passo: Entrar em isolamento obrigatório de mais 
7 dias;
6º Passo: Após cumprir isolamento, observar se o 
aluno:
• Está há 24 horas sem febre, sem uso de antitér-
micos, e;
• Apresenta melhora dos sintomas respiratórios.
7º Passo: Realizar novo RT-PCR ou consultar com 
profissional de saúde.
8º Passo: Encaminhar novo resultado negativo do 
exame RT-PCR ou autorização médica para o 
e-mail covid@edn.org.br.
9º Passo: Retorno autorizado.

* No 8º Passo, se positivo, consultar profissional de 
saúde.

SE POSITIVO



A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos abaixo. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o 
SARS-CoV-2 podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou 
síndrome respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Protocolo 2: Aluno esteve em 
situação pontual sugestiva de 
contaminação

O aluno teve contato pontual, sem distanciamento 
social e proteção sanitária recomendada, com 
pessoa que apresenta sintomas que configuram 
caso suspeito de COVID-19, nos últimos 14 dias. 
• Sintomas que configuram caso suspeito: tosse, 
dor de garganta, febre ou coriza, seguido ou não de 
perda de olfato e/ou paladar, diarreia, dor 
abdominal, calafrios, dor muscular, e/ou cefaleia.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO PONTUAL SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O aluno esteve em contato, nos últimos 
14 dias, com pessoas infectadas sem as 
proteções sanitárias recomendadas e 
sem distanciamento social por mais de 
15 minutos em ambiente fechado.

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo:  Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo:  Permanecer 
no ensino presencial.

* Havendo alteração no 
quadro de sintomas do 
aluno ou confirmação do 
caso suspeito, seguir 
imediatamente a linha de 
ação apropriada dentro 
deste Protocolo.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Cumprir 
quarentena de 7 dias do 
último dia de contato.
3º Passo: Retorno 
autorizado apenas se o 
aluno:
• Estiver sem sintomas 
respiratórios, e;
• Estiver há 24 horas 
sem febre, sem uso de 
medicamentos antitérmi-
cos.

* Havendo alteração no 
quadro de sintomas do 
aluno, seguir imediata-
mente a linha de ação 
apropriada dentro deste 
Protocolo.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ



A Escola das Nações recomenda que todos os alunos sejam acompanhados por um profissional de saúde 
em quaisquer dos protocolos abaixo. Em casos raros, crianças e adolescentes infectados com o 
SARS-CoV-2 podem desenvolver um quadro grave (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ou 
síndrome respiratória aguda grave) que requerem internação e que podem levar a óbito.

Protocolo 3: Aluno está em 
situação recorrente sugestiva 
de contaminação

O aluno tem convívio frequente, sem 
distanciamento social e proteção sanitária 
recomendada, com pessoa que apresenta sintomas 
que configuram caso suspeito de COVID-19. 
• Sintomas que configuram caso suspeito: tosse, 
dor de garganta, febre ou coriza, seguido ou não de 
perda de olfato e/ou paladar, diarreia, dor 
abdominal, calafrios, dor muscular, e/ou cefaleia.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO RECORRENTE SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O aluno tem convívio frequente com 
pessoas infectadas sem as proteções 
sanitárias recomendadas e sem 
distanciamento social por mais de 15 
minutos em ambiente fechado.

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Consultar 
profissional de saúde.
3º Passo: Encaminhar 
autorização médica para 
o e-mail 
covid@edn.org.br.
4º Passo: Retorno 
autorizado.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER QUANDO 
O ALUNO ESTÁ

1º Passo: Reportar, imediata-
mente, por escrito, para o 
e-mail covid@edn.org.br.
2º Passo: Cumprir quarentena 
até o caso suspeito obter 
resultado negativo do exame 
RT-PCR.
3º Passo: Encaminhar 
resultado negativo do exame 
RT-PCR ou autorização médica 
para o e-mail 
covid@edn.org.br.
4º Passo: Retorno autorizado.

* No 2º Passo, se positivo, 
consultar profissional de saúde.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
covid@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO



SIGA AS AÇÕES
APROPRIADAS

PARA CADA CENÁRIO

5º Passo: 
Encaminhar 
resultado do exame 
RT-PCR para o e-mail 
recursos.humanos
@edn.org.br.

Todas os colaboradores que se enquadram em qualquer situação sugestiva de possível contaminação pela 
COVID-19 deverão seguir conduta específica prevista neste Manual.

Protocolo 1: Colaborador 
desenvolve sintomas que con-
figuram caso suspeito

Na Escola - É enviado para casa 
imediatamente e entra em isolamento 
domiciliar. 
Em casa - Pedimos que não venha à Escola.

O QUE FAZER?

1º Passo: Reportar, imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
recursos.humanos@edn.org.br.
2º Passo: Permanecer em quarentena 
enquanto o departamento de Recursos 
Humanos aponta médico do trabalho para 
diagnóstico clínico.
3º Passo: Seguir a contagem a partir do 
primeiro dia dos sintomas.
Do 1º ao 3º dia: período de espera, em 
quarentena, antes da testagem.
No 3º dia: testagem com RT-PCR laboratorial e 
aguardo do resultado.
4º Passo: Obter resultado do exame RT-PCR.

OBTIVE O RESULTADO
DO EXAME RT-PCR.

E AGORA?

6º Passo: Retorno autorizado.

SE NEGATIVO E ASSINTOMÁTICO

6º Passo: Consultar médico do trabalho e, se 
recomendado, realizar novo exame RT-PCR.
7º Passo: Cumprir orientações e período de 
afastamento determinados pelo médico do 
trabalho.
8º Passo: Aguardar contato do departamento de 
Recursos Humanos autorizando o retorno.

SE NEGATIVO E SINTOMÁTICO

6º Passo: Entrar em isolamento obrigatório de mais 
7 dias.
7º Passo: Após cumprir isolamento, observar se
• Está há 24 horas sem febre, sem uso de antitérmi-
cos, e;
• Apresenta melhora dos sintomas respiratórios.
8º Passo: Consultar médico do trabalho.
9º Passo: Aguardar contato do departamento de 
Recursos Humanos autorizando o retorno.

SE POSITIVO



Todas os colaboradores que se enquadram em qualquer situação sugestiva de possível contaminação pela 
COVID-19 deverão seguir conduta específica prevista neste Manual.

Protocolo 2: Colaborador 
esteve em situação pontual 
sugestiva de contaminação

O colaborador teve contato pontual, sem 
distanciamento social e proteção sanitária 
recomendada, com pessoa que apresenta sintomas 
que configuram caso suspeito de COVID-19, nos 
últimos 14 dias.
• Sintomas que configuram caso suspeito: tosse, 
dor de garganta, febre ou coriza, seguido ou não de 
perda de olfato e/ou paladar, diarreia, dor 
abdominal, calafrios, dor muscular, e/ou cefaleia.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO PONTUAL SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O colaborador esteve em contato, nos 
últimos 14 dias, com pessoas infectadas 
sem as proteções sanitárias recomendadas 
e sem distanciamento social por mais de 
15 minutos em ambiente fechado.

O QUE FAZER 
QUANDO ESTÁ

1º Passo:  Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo:  Permanecer 
no trabalho presencial.

* Havendo alteração no 
quadro de sintomas do 
colaborador, ou 
confirmação do caso 
suspeito, seguir 
imediatamente a linha de 
ação apropriada dentro 
deste Protocolo.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo: Permanecer 
no trabalho presencial.
3º Passo: Realizar 
exame RT-PCR após cinco 
dias do último contato.
4º Passo: Encaminhar 
resultado negativo do 
exame RT-PCR ao e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.

* No 3º Passo, se 
positivo, entrar em 
isolamento, imediata-
mente, e informar o 
departamento de  
Recursos Humanos.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER 
QUANDO ESTÁ



Todas os colaboradores que se enquadram em qualquer situação sugestiva de possível contaminação pela 
COVID-19 deverão seguir conduta específica prevista neste Manual.

Protocolo 3: Colaborador está 
em situação recorrente suges-
tiva de contaminação

O colaborador tem convívio frequente, sem 
distanciamento social e proteção sanitária 
recomendada, com pessoa que apresenta sintomas 
que configuram caso suspeito de COVID-19. 
• Sintomas que configuram caso suspeito: tosse, 
dor de garganta, febre ou coriza, seguido ou não de 
perda de olfato e/ou paladar, diarreia, dor 
abdominal, calafrios, dor muscular, e/ou cefaleia.

O QUE DEFINE UMA SITUAÇÃO RECORRENTE SUGESTIVA DE CONTAMINAÇÃO?

COM CASO SUSPEITO COM CASO CONFIRMADO

O colaborador tem convívio frequente com 
pessoas infectadas sem as proteções 
sanitárias recomendadas e sem 
distanciamento social por mais de 15 
minutos em ambiente fechado.

O QUE FAZER 
QUANDO ESTÁ

1º Passo:  Reportar, 
imediatamente, por escrito, 
para o e-mail recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo:  Cumprir quarente-
na até o caso suspeito obter 
resultado negativo do exame 
RT-PCR e trabalhar de forma 
remota.
3º Passo: Consultar médico 
do trabalho e, se recomenda-
do, realizar exame RT-PCR.
4º Passo: Encaminhar 
resultado negativo do exame 
RT-PCR ou autorização 
médica para o e-mail 
covid@edn.org.br.
5º Passo: Aguardar contato 
do departamento de Recursos 
Humanos autorizando o 
retorno. 

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo: Permanecer 
em casa e trabalhar de 
forma remota.
3º Passo: Consultar  
médico do trabalho e, se 
recomendado, realizar 
exame RT-PCR.
4º Passo: Cumprir 
orientações e período de 
afastamento determina-
dos pelo profissional de 
saúde.
5º Passo: Aguardar 
contato do departamento 
de Recursos Humanos 
autorizando o retorno.

ASSINTOMÁTICO

1º Passo: Reportar, 
imediatamente, por 
escrito, para o e-mail 
recursos.hu-
manos@edn.org.br.
2º Passo: Seguir 
Protocolo 1.

SINTOMÁTICO

O QUE FAZER 
QUANDO ESTÁ
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