
Sobre Coronavírus. Precauções durante a aula 

※ pode haver mudanças dependendo da situação 

 

① Use máscara. Caso não tenha, utilize um lenço. 

② Se tiver sintomas de gripe, não venha a aula. Caso passe mal durante a aula, por favor avise e 

volte para casa (febre acima de 37,5 graus, tosse, fadiga etc)  → temos termômetro (tipo de medir 

na testa). Mesmo que você ache que está bem, se o professor dispensar, por favor vá embora. 

③ Antes de entrar na classe ou após voltar do banheiro, por favor esterilize as mãos → temos álcool 

disponível. 

④ Durante o intervalo, as janelas serão abertas para a ventilação (pode ser durante a aula também) 

⑤ Abra um espaço de pelo menos 1 metro entre uma pessoa e outra (tanto para a direita quanto para 

a esquerda), e sente.  

⑥ Não haverá diploma (certificado de conclusão) 

⑦ A qualquer momento pode acontecer cancelamento das aulas, dependendo das condições. Caso 

isso aconteça, informaremos através de e-mail. 

⑧ Os folhetos (impressos) estarão disponíveis em cima da mesa. Ou o professor pode ter 

distribuído antes da aula começar. Quando tiver pesquisa, coloque dentro da caixa. 

⑨ Em caso de alerta de tufão etc, não haverá aula. 

⑩ Quando o professor não estiver bem de saúde, não haverá aula. 

⑪ Se você teve contato com pessoas que tiveram febre nos últimos 14 dias ou que veio para 

Higashihiroshima após estar em área com grande quantidade de pessoas infectadas, espere passar 14 

dias para vir a aula. 

⑫ Dentro de 14 dias após acabar o curso, se você apresentar febre, nos informe através de e-mail ou 

telefone. 

⑬ Caso sua empresa tenha pedido para que você não frequente a aula durante esse período, 

entenderemos seu motivo. Aproveite para descansar. 

⑭ Se alimente bem, coma bem, fortaleça seu organismo aumentando a imunidade e cuidado para 

não contrair o vírus 

 

Se tivermos algo a te comunicar, utilizaremos o e-mail ou o Facebook (do Salão de Comunicação), 

por isso sempre confira sua caixa de entrada e suas mensagens. Caso não consiga entender, telefone 

para o Salão de Comunicação. 

 

Facebook do Salão de Comunicação 

https://www.facebook.com/hhface.communicationcorner/  

Telefone: 082-423-1922 


