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Srs. Pais,  
 
 

GRIPE H1N1 
 
Ficamos sabendo, neste final de semana, que uma criança do Jardim 3 está com a gripe H1N1. 

 

A gripe H1N1, também conhecida como gripe influenza tipo A, tem os sintomas bem parecidos com os da 

gripe comum e a transmissão ocorre da mesma forma, através do contato e respiração. Algumas pessoas 

podem se infectar tocando objetos contaminados pelo vírus e depois tocando sua boca ou nariz. O 

problema desta gripe é que pode, em alguns casos, levar a complicações de saúde. A melhor maneira de 

proteção é a vacinação, recomendada a partir dos 06 meses de vida (informações fornecidas pela Fiocruz). 

 

Os principais sintomas são: febre alta, dor de cabeça intensa, cansaço, tosse, falta de apetite, vômito e 

diarreia (em alguns casos) e desconforto respiratório. 

 

No caso das creches e escolas é fundamental que as crianças doentes fiquem em casa, e o 

seu retorno só deve acontecer 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.  

 

Realizamos hoje pela manhã uma higienização dos brinquedos, espaços e superfícies das salas e banheiros 

com água, sabão, cloro e álcool 70%. As toalhas e roupas de cama irão para casa todos os dias para serem 

trocados e usaremos temporariamente copos descartáveis. Iremos trocar todas as escovas de dente. 

Manteremos as salas e janelas abertas para a circulação de ar.  

 

A equipe está orientada a usar álcool 70% para limpar as superfícies. Após limpar um nariz ou realizar uma 

troca, deverão lavar as mão e usar o álcool gel, espalhado pelas salas e corredores. Pedimos que os pais 

façam a mesma coisa. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde já foi avisada e entramos em contato com um infectologista. As principais 

recomendações são lavar as mãos o maior número de vezes e evitar lugares fechados e com ar 

condicionado. 

 

 

Vamos ficar de olho e cuidar do nosso espaço coletivo. A Ueriri é de todos nós! 

 
 

Atenciosamente, 
Direção 


