Prezados Funcionários, Pais e Responsáveis da SPS,
Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a todos vocês por sua parceria contínua em ajudar a
manter as nossas escolas o mais seguras possível contra a COVID-19. Nosso objetivo continua sendo
manter nossas escolas e programação abertas todos os dias para nossos alunos e funcionários. Em
nosso esforço contínuo para apoiar um retorno seguro às aulas para alunos e funcionários que testaram
positivo para COVID-19, estamos fazendo um pequeno ajuste em nosso protocolo de isolamento
para incluir uma opção de teste rápido pra casa para qualquer aluno ou funcionário que está se
isolando e quer fazer o teste antes de voltar para a escola. Acreditamos que essa etapa adicional
garantirá que qualquer funcionário ou aluno que ainda esteja testando positivo após os primeiros 5 dias
de isolamento tenha as informações necessárias para determinar que precisa de mais 5 dias de
recuperação para retornar com segurança ao trabalho ou à escola.
Nossos protocolos atualizados, baseados no Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e no
CDC, são os seguintes:
Qualquer aluno ou funcionário que teste positivo para COVID-19 deve se isolar em casa por pelo menos
5 dias, de acordo com as últimas diretrizes do CDC e do estado.
Depois de completar os 5 dias de isolamento exigidos, o aluno ou funcionário pode retornar à escola no
dia 6 após o início dos sintomas, desde que:




Esteja sem febre por 24 horas (sem tomar medicamentos para baixar a febre); E,
Os sintomas estiverem basicamente desaparecido (ou seja: você pode ter tosse ocasional, mas
não se sentir mais doente); E,
O uso da máscara por 5 dias adicionais quando estiver perto de outras pessoas, exceto ao
comer. Se não puder usar máscara, o período de isolamento será de 10 dias.

Se um indivíduo tiver acesso a um teste e quiser fazer o teste, a melhor abordagem é usar um
teste rápido na noite do 5° dia do período de isolamento. Se o resultado do teste for positivo,
continue se isolando até o 10° dia e retorne à escola no 11° dia.
A partir de terça-feira, dia 18 de janeiro, a SPS fornecerá um kit de teste rápido pra casa para
qualquer aluno ou funcionário em isolamento que queira testar e não possa acessar o teste de
outra forma nesse 5º dia.





Os alunos ou funcionários que testarem positivo na escola receberão um kit de teste rápido
pra casa antes de saírem para iniciar o período de isolamento.
Para alunos ou funcionários que testarem positivo fora da escola, os kits de teste estarão
disponíveis para retirada por um membro da família no Escritório Central da SPS (8 Bonair
Street) de segunda a sexta, das 8h às 16h.
Se um aluno ou família tiver dificuldade em pegar um kit de teste rápido pra casa, eles devem
entrar em contato com o diretor da escola para fazer um arranjo alternativo para garantir um
teste rápido.

Os alunos que retornam à escola antes do 10° dia permanecerão a uma distância física de pelo menos
1,80 m dos outros enquanto comem, na medida do possível por meio de assentos flexíveis.
Obrigada por sua ajuda contínua na manutenção da saúde e segurança dos nossos alunos e
funcionários.
Respeitosamente,
Mary Skipper, Superintendente

