Protocolo de seleção diária para programas de assistência infantil
Data:

Nome:

Instruções: Os Programas devem usar esse formulário para selecionar todas as crianças e a equipe no momento
da chegada e antes de entrarem no espaço de assistência infantil. Ele também deve ser usado para guiar o
monitoramento contínuo das crianças durante todo o dia.
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O membro da equipe ou a criança apresenta algum dos seguintes sintomas?
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Tosse?
Dor de garganta?
Respiração ofegante ou dificuldade na respiração (sem atividade física recente)?
Vermelhidão no rosto?
Sintomas gastrointestinais (diarreia, náusea, vômito)?
Fadiga? (A fadiga apenas não deve excluir a criança da participação.)
Dor de cabeça?
Perda de olfato/paladar recente?
Dores musculares recentes?
Qualquer outro sinal de enfermidade?
A criança teve contato com alguém nos últimos 14 dias com um diagnóstico confirmado ou com
suspeita de COVID-19 ou com alguém que esteja enfermo com uma doença respiratória?
O membro da equipe ou criança está autorizado a entrar na instalação?
Assinatura do responsável da equipe:
Assinatura dos pais/tutor:

(se aplicável)

Os programas devem aplicar rigorosamente as diretrizes abaixo em relação à reentrada da criança e/ou da
equipe após enfermidade ou exposição a ela:
 Se a criança ou membro da equipe estiveram expostos a uma pessoa diagnosticada positivamente com

COVID-19 ou com suspeita de COVID-19, então não poderão retornar para a assistência infantil por 14 dias.
 Se a criança possuir sintomas, mas não tiver sido exposta a uma pessoa diagnosticada positivamente com
COVID-19 ou com suspeita de COVID-19, então ela não poderá retornar para a assistência infantil até que os
sintomas desapareçam.
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