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A creche foi fechada provisoriamente para esterilização.
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Berços e moveis sendo
esterilizados na escola
Pais de alunos da Creche Odair Videira no bairro Bela Vista
em Novo Progresso , estão assustados com um possível surto de
meningite. No inicio da semana , uma criança apresentou febre
e foi encaminha para atendimento médico e com os resultado dos
exames que saiu nesta quarta-feira (08/10), foi constatada
que a mesma contraiu meningite.Os pais receberam o resultado e
comunicaram a escola, não se sabe até agora se a doença é do
tipo viral ou bacteriana a mais grave.
Por orientação da secretaria de Educação e secretaria de
Saúde, hoje as crianças foram dispensadas para retorno somente
na segunda-feira(13/10).
O Vigia da Escola Adriano Viana Matos disse que toda a creche
foi esterilizadas, desde o chão, paredes, cozinha(talheres,
copos, pratos, etc…), salas dos alunos(berços, brinquedos,
colchões, etc…), banheiros. Tudo foi devidamente esterilizados
e está com portas e janelas abertas para arejar os ambientes,

para que segunda-feira (13/10) tudo volte ao normal.
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Segundo Adriano uma outra aluna também estava com meningite,
a criança contraiu a doença de parentes que vieram do estado
do Mato Grosso e teve atendimento e tratamento na cidade de
Sinop naquele estado, após o tratamento retornou e voltou a
frequentar a creche somente ontem(08/10).
A creche entrou em contato com o médico que atendeu a criança
em Sinop-Mt e o mesmo disse que após 10(dez) dias de
tratamento, a meningite não é transmitida para ninguém.
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A diretora da creche Selidônia do Socorro e a Coordenadora
Carla Fontinelle, não se encontravam na escola no momento que
reportagem do Jornal Folha do Progresso coletava informações.
A escola tem mais de duzentos e cinquenta alunos matriculados.
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