
Prezados Pais e Responsáveis, 

 

O aumento recente de casos da COVID-19 em todo o Estado tem, compreensivelmente, 

levantado algumas questões e preocupações. Faremos o nosso melhor para mantê-los 

informados sobre quaisquer alterações adicionais em nossos protocolos e notificá-los o mais 

rápido possível, sobre quaisquer alterações em nossos horários. No entanto, dada a rapidez 

com que as coisas estão evoluindo em outras comunidades, talvez tenhamos que tomar 

algumas decisões de última hora para garantir que possamos ter funcionários e operar nossas 

escolas com segurança. As escolas enfrentam uma série de pontos de pressão em termos de 

pessoal, incluindo o impacto do próprio vírus sobre os funcionários e suas famílias, bem como 

a capacidade dos funcionários de fazer arranjos alternativos de creche caso morem em uma 

cidade que mudou ou mudará seu horário escolar devido aos impactos da COVID-19. 

 

Tomamos a decisão que na segunda-feira, 3 de janeiro, todas as escolas e programas do 

Departamento Escolar de Somerville começarão com um atraso de 2 horas do horário 

normal. Decidimos por um início atrasado para garantir que (1) todos os funcionários 

tenham acesso ao teste rápido antes da chegada dos alunos; (2) os diretores das 

escolas e funcionários do escritório central possam ajustar o pessoal da escola com 

base em quaisquer testes positivos relatados naquela manhã e (3) para que as máscaras 

KN95 possam ser distribuídas a todos os funcionários. Sabemos que esse atraso é um 

inconveniente para as famílias e agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos 

para retornar com segurança das férias durante este período de alta transmissão na 

comunidade. 

● Enquanto as paradas de ônibus permanecem as mesmas, o horário do ônibus também 

terá um atraso inicial de 2 horas do horário normal 

● Café da manhã estará disponível em todas as escolas das 9h30 às 10h00 para os 

alunos que não puderem desfrutar de um café da manhã saudável em casa antes de 

chegarem à escola. Por favor, não deixem ou permitam que seus filhos andem para a 

escola antes das 9h30, pois as escolas não estarão abertas até então. 

● Todas as escolas terão seu horário de almoço modificado. 

● Programas e atividades após a escola terão sua programação normal. 

● O dia irá contar como parte dos 180 dias de instrução exigidos. 

 

Em parceria com a cidade, o Departamento Escolar de Somerville tem sido incrivelmente 

proativo ao reunir um conjunto abrangente de medidas de segurança para manter a COVID-19 

fora de nossas escolas. Essas medidas de segurança nos ajudaram a minimizar 

significativamente a transmissão e seguimos comprometidos em continuar a fazer tudo o que 

pudermos para manter nossas escolas seguras para nossos alunos e funcionários e acima de 

tudo manter nossos alunos e funcionários na escola. 

 

Com o aumento mais recente devido à variante Omicron, estamos adicionando as seguintes 

medidas de segurança à nossa lista de protocolos existentes, em preparação para o retorno às 

nossas escolas após as férias de inverno: 



● Faça um teste rápido em seu(s) filho(s) em casa no domingo à noite ou na segunda-

feira antes da escola, se possível - o que for melhor para sua família - antes de retornar 

à escola na segunda-feira. 

 Todos os funcionários farão o teste rápido antes da chegada dos alunos à escola na 

segunda-feira, seja usando um kit de teste rápido que receberam do distrito antes das 

férias de inverno ou um teste rápido novo fornecido pelo distrito se eles já usaram o kit 

fornecido antes do intervalo. 

 Todos os alunos autorizados bem como os funcionários farão o teste na escola na 

segunda ou terça-feira. 

 O distrito terá testes sintomáticos rápidos adicionais disponíveis para alunos e 

funcionários em todas as escolas durante o mês de janeiro. 

 Todos os funcionários estão recebendo máscaras KN95 para serem usadas na escola, 

independentemente do estado de vacinação. 

 Máscaras cirúrgicas de camadas múltiplas também estão disponíveis para alunos em 

todas as nossas escolas, se necessário. Certifique-se de que seu filho coloque uma 

máscara cirúrgica ou de várias camadas bem ajustada para ir à escola. Nossa política 

de máscara não permite o uso de bandanas ou polainas de pescoço. 

As seguintes medidas de segurança estão em vigor desde o início do ano letivo e 

permanecerão em vigor: 

● sistemas atualizados de ventilação e filtragem em nossos prédios escolares e salas de 

aula; 

● teste em grupo semanal de todos os alunos e funcionários autorizados; 

● acompanhamento imediato de todos os indivíduos em grupos com teste positivo; 

● requisitos estritos do uso de máscara no ambiente interno para todos os alunos, 

funcionários e outros adultos que trabalham com nossos alunos; 

● exigência de distanciamento físico de pelo menos 3 pés em nossas escolas; 

● protocolos de lavagem e higienização das mãos frequentes; 

● patrocínio regular de clínicas de vacinação da COVID-19 em nossas escolas, em 

parceria com o Departamento de Saúde de Somerville, o estado e Cataldo; 

● almoço ao ar livre nos dias em que o tempo permite ou espalhados pela escola tanto 

quanto possível; 

● estabelecimento de políticas de vacinação para funcionários e alunos que participam de 

atividades extracurriculares não acadêmicas; 

● fornecimento de equipamento de proteção individual (máscaras, protetores faciais 

conforme apropriado e higienizador para as mãos) durante todo o ano. 

Ao nos preparamos para retornar às nossas escolas, aqui estão alguns lembretes importantes 

adicionais: 

● Se seu aluno estiver apresentando algum sintoma da COVID-19, mantenha-o em casa. 

Faça a Verificação Diária de Sintomas com seu filho antes de ele sair de casa todas as 

manhãs. 

https://somerville.k12.ma.us/district-departments/nursing-schools/daily-health-checklist


●  Se o teste do seu filho foi positivo após 28 de dezembro, por favor, mantenha-o em 

casa por pelo menos cinco dias a partir da data do teste positivo e monitore seus 

sintomas. 

 Se o teste do seu filho foi positivo em ou antes de 28 de dezembro, ele pode voltar à 

escola em 3 de janeiro se os sintomas estiverem melhores. 

 Nossa próxima clínica de vacinação será em 7 de janeiro, das 15h00 às 18h00 na 

Escola Healey. A vacinação é a melhor proteção contra a COVID-19. 

 Se no momento, seu filho ou alguém na casa está com um resultado positivo, entre em 

contato com o diretor e a enfermeira da escola. 

Por último, as próximas semanas provavelmente serão mais imprevisíveis do que 

esperávamos, à medida que aprendemos mais sobre o impacto do Omicron em nossas escolas 

e em toda a nossa comunidade de Somerville. Agradecemos antecipadamente por trabalhar 

em parceria conosco enquanto tomamos as decisões necessárias para manter seguros nossos 

alunos, funcionários e famílias. 

Respeitosamente, 

Mary Skipper, Superintendente 
Andre Green, Presidente do Comitê Escolar  
Prefeito Joseph A. Curtatone 
Prefeita Eleita Katjana Ballantyne 
 

https://somerville.k12.ma.us/covid-19-vaccine-clinic

