
ITEM MEDIDAS ESPECÍFICAS E PONTOS A SEREM OBSERVADOS

Antes de Vir □　Favor medir a temperatura em casa (Se estiver acima do normal, abstenha-se de vir)

（Nas Consultas） □　Verificar a condição física em casa (Se estiver diferente do habitual, abstenha-se de vir)

Na Chegada □　Usar máscara e conferir a medição (Verificação da temperatura dos pais e irmãos, também)

(Nas Consultas) □　Realizar a desinfecção das mãos na entrada. (Igualmente, também, aos pais e irmãos)

Espera dos Pais □　Sala de espera e Sala de Reunião (Se o irmão vir junto, prepararemos uma sala privativa)

□　A cada início e término de terapia, os equipamentos serão desinfetados

□　O nº de presentes numa sala será verificado para evitar aglomerações

□　Sempre abrir as janelas para manter ventilação constante

□　No momento, não realizaremos exercícios de treinamento da fala e outros, sem máscara

□　Em atividades de mesa, a sensei deve sentar ao lado ou em diagonal, evitando falar de frente

Pai/mãe à parte □　As refeições serão individuais com o cuidador, evitando a entrada dos pais no refeitório

□　Instruções para comer, sem a assistencia que mostre o cuidador comendo, como exemplo

□　Será posta uma espécie de tela diante da outra criança para evitar respingos

Escovar Dentes □　No momento, não realizaremos Escovação de Dentes.

□　Ao término da terapia, dirigem-se a uma sala privada para informação de conteúdo

□　A sala de consulta será desinfetada antes de iniciar a consulta

□　Caso deseje consultar algum assunto, o tempo de contato com a criança sofrerá diminuição

□　A consulta sobre a fala será limitada à audição. Nao haverá verificação da cavidade oral

□　As salas serão limitadas e a intimidade com outras crianças devem ser evitadas

OUTROS □　Caso a condição física altere, a terapia ou conmsulta será encerrada imediatamente
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