16 de dezembro de 2020

Caros pais e responsáveis da SPS (Escola Pública de Somerville),
Embora a previsão do tempo desta semana indique uma queda significativa de neve na quintafeira, planejamos continuar o ensino remoto conforme programado, independentemente das
condições meteorológicas. Faremos o nosso melhor para dar continuidade com os alunos, mas
reconhecemos que a tempestade pode causar problemas de cabos ou elétricos, mas vamos nos
ajustar ao máximo que pudermos. Notificaremos a equipe e as famílias se encontrarmos
quaisquer problemas que afetem o nosso sistema na quinta-feira. Observe também que devido às
condições meteorológicas previstas, a Somerville Flu Clinic da quinta-feira foi transferida para
sexta-feira, 18 de dezembro, no mesmo horário e no mesmo local. Todos os compromissos foram
transferidos para sexta-feira.
Continuamos trabalhando para reabrir as nossas escolas à medida que o serviço de ventilação do
prédio é concluído. Devido à intensa demanda nacional e mundial por um fornecimento limitado
de filtros de ventilação capazes de reduzir o risco da Covid-19, a cidade havia sido informada
recentemente de que seus pedidos de filtros seriam significativamente atrasados por causa desses
problemas de fornecimento, que nada poderia mudar isso , e a reabertura da escola seria adiada
no mínimo até março. Não querendo ceder, foi solicitada a ajuda de John Fish, CEO da Suffolk
Construction, a maior construtora de New England, que atualmente está construindo a nova High
School. Ele foi solicitado a entrar em contato com projetos em todo o país em busca de filtros
recebidos, porém ainda não necessários, para edifícios com prazos mais longos antes da
inauguração. O esforço foi bem-sucedido e reduziu o prazo de entrega em semanas. A cidade
está esperando das empreiteiras um cronograma de prontidão de construção atualizado no início
da próxima semana. Assim que tivermos isso, trabalharemos para fornecer à comunidade um
cronograma atualizado da reabertura das escolas.
Como parte do plano de segurança de reabertura de Somerville, também desenvolvemos um
protocolo de triagem da COVID-19 que abrange os alunos e os funcionários da SPS. Na semana
passada, lançamos com sucesso um processo de teste semanal inicial da COVID-19 para
funcionários essenciais da SPS e funcionários da cidade que estão atualmente trabalhando em
edifícios escolares e/ou interagindo presencialmente com os alunos. Mais de 250 funcionários
foram testados com sucesso na semana passada por meio da nossa parceria com o Broad Institute
e a Tufts University.
Por fim, um lembrete de que por mandato estadual, todos os alunos devem obter a vacina sazonal
contra a gripe até 30 de dezembro, independentemente do seu modo de aprendizagem, e
apresentar comprovante disso à escola. Os pais/responsáveis devem enviar este comprovante
para a enfermeira da escola de seu filho via fax, e-mail, correio ou entregando-o na escola. Por
favor, certifique-se de providenciar e contatar a escola se você planeja deixar o comprovante de
vacinação na escola. O Conselho de Saúde de Somerville também emitiu uma ordem exigindo
que todos os funcionários obtenham a vacina sazonal contra a gripe antes de retornar às aulas

presenciais. A equipe da SPS deve apresentar prova de ter obtido a vacina contra a gripe ao
Escritório de Recursos Humanos da SPS.
Estamos comprometidos com um retorno seguro ao ensino presencial e continuaremos a
trabalhar colaborativamente com a cidade e os sindicatos em todos os aspectos do nosso plano de
reabertura. Também continuaremos a postar informações e atualizações pelo
www.somerville.k12.ma.us/back-school-2020. Mais uma vez obrigada por tudo que você está
fazendo para apoiar os alunos da SPS durante este período tão difícil.

Respeitosamente,

Mary Skipper, Superintendente

