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Data_______________

Conserve
o sangue frio!
Os piolhos estão aqui

Prezados pais de________________________
Na escola ou no jardim de infância de seu filho ou sua filha nós encontramos em algumas
crianças piolhos na cabeça. É possível que nos próximos dias constatemos que seu filho
ou sua filha também os tenha.
Uma aparição de piolhos não tem nada a ver com falta de higiene e acontece com
freqüência. Inclusive a lavagem diária de cabeça não os protege contra a aparição de
piolhos. Transmitem-se principalmente por contacto direto de cabeça a cabeça y também
pelo uso ou troca de lenços de cabeça, bonés, boinas etc., pentes ou outros objetos
pessoais. Los piolhos não podem saltar nem voar. Não é possível o contágio através de
animais domésticos. Também não é possível a transmissão pela água (piscina).
Ajudem-nos a evitar a propagação dos piolhos da cabeça: Controle seu filho ou sua
filha nas próximas semanas com regularidade! Quanto mais cedo se descubra um
caso de piolhos tanto melhor para seu tratamento.
Caso descubra na cabeça de seu filho ou sua filha piolhos, informe à escola, ao jardim da
infância, a creche, etc. e aos pais de seus companheiros de brinquedo. Este é o melhor
meio de proteger a sua família e a dos demais.
Em caso de perguntas, dirija-se ao Serviço Médico Escolar da Cidade de Basiléia (061
267 45 20 ou saed@bs.ch), a seu pediatra ou ao médico de seu filho ou sua filha.

Desde agora agradecemos-lhes pela sua colaboração.
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Os piolhos estão a 10 passos a frente
O principal
em uma página

1.
Todos podem pegar piolhos. O contágio é causado principalmente através do contacto direto de cabeça a cabeça, em
raros casos, através do uso e intercâmbio de lenços de cabeça, bonés, chapéus etc., pentes e outros objetos pessoais.
2.

Somente sob um exame continuado e cuidadoso de todo o cabelo pode-se dizer que a pessoa não tem piolhos.

3.
Devem ser examinadas todas as crianças que se cocem na cabeça ou que freqüentem locais onde há piolhos (escolas,
jardim da infância, clubes esportivos, família, etc.).
4.
Para tratar-se com produtos químicos ("champu de piolhos") é necessário informar-se primeiramente na farmácia. Este
tratamento só pode ser feito se houver realmente piolhos.
Mulheres grávidas ou que estão amamentando, bebês e crianças pequenas, pessoas que sofram de enfermidades ou que tenham
feridas no couro cabeludo, alergias, asma, epilepsia, ou outra enfermidade qualquer, tem que consultar o médico antes da sua
aplicação. Não faça nenhum tratamento profilático por conta própria. Evite tratamentos continuados (não mais do que as
instruções na embalagem).
5. Para a aplicação dos remédios anti-piolhos deve-se seguir exatamente as instruções da embalagem. Para enxaguar o produto,
deve-se colocar a cabeça ao bordo da banheira ou lavabo; jamais enxuaguá-lo dentro da banheira cheia de água ou de pé debaixo da
ducha. Cobrir os olhos com um pano. Use-o somente em recintos bem arejados. Recomenda-se também o uso de luvas de
borracha.
6. Todas as lendias devem ser removidas; isto garante um tratamento completo: com a ajuda de um pente especial de lendias
ou com as unhas da mão.
7. Lavar a roupa usada de cama e a pessoal a 60 graus. Escovas, pentes, etc. devem se colocados durante 10 minutos na água
quente (não fervendo!).
8.
Móveis estofados, bichos de pelúcia, cobertas, assentos do carro, etc. limpam-se mais facilmente e mais seguro com
aspirador de pó ou não usá-los durante dois dias. Inseticidas não são necessários.
9.

Comunique-o à escola, ao jardim da infância, à creche, aos vizinhos, etc.

10. Bonés, chapéus, gorros, chales, capacetes de bicicletas, assim como pentes, escovas, presilhas, elástico de cabelo, etc.
não podem ser trocados e tem que ser guardados separadamente.
11. Cabelos longos devem ser conservados presos.
12. Faça controles com regularidade. Quanto mais cedo se descubra um caso de piolhos melhor será para seu tratamento.
Isto irá proteger a seus filhos e também aos outros!.

La eliminação das lendias e dos piolhos com as mãos
é entretanto a parte mais importante do tratamento!
Controles com regularidade é a melhor profilaxia
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