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1º de setembro de 2022 
 

Prezados pais e responsáveis, 
 

Devido às etapas que foram tomadas nos últimos dois anos (testes na escola, testes em casa, disponibilidade 

de vacinas etc.), a situação do COVID-19 mudou desde março de 2020. Abaixo, encontre as etapas que 

adotamos para o ano letivo 2022-2023: 

Começaremos nosso ano letivo sob as diretrizes semelhantes a partir do final de nosso ano letivo em junho 

passado, conforme informado pelo Departamento de Escolas Primárias e Secundárias de Massachusetts 

(DESE), o Centro de Controle de Doenças (CDC), o Departamento de Saúde Pública (DPH) ), e nossos 

conselhos locais de saúde e médicos das escolas da ilha.  
 

 No entanto – algumas mudanças ocorreram conforme descrito a seguir: 

 Não forneceremos mais testes semanais de pool para nossos alunos e funcionários. 

 Não testaremos mais nossos alunos-atletas e membros do clube viajando fora da ilha para eventos. 

 Nós iremos, enquanto pudermos, fornecer testes sintomáticos de alunos na escola e testes em casa 

para qualquer família que precise deles. 

 Solicitaremos que você forneça permissão por escrito para realizar um teste rápido na escola para seu 

filho, se apropriado. 

 Todos os enfermeiros continuarão a registrar casos positivos e acompanhar os tempos de isolamento 

para quando é apropriado que os alunos retornem à escola. 

 Informaremos o número de casos positivos (funcionários e alunos) a cada semana no site do MVYPS. 

 Se uma criança for sintomática e o teste for negativo, recomenda-se que repita o teste 48 horas após o 

teste inicial. 

 Atualmente, existem muitas outras doenças na população pediátrica, como RSV, gripe e rinovírus, 

que estão fazendo com que as crianças sejam mais sintomáticas com uma recuperação mais longa do 

que antes do Covid-19. 

 Consulte o seguinte link em relação às orientações e protocolos de isolamento e exposição para a 

escola: 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-

staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings 
 

 Incentivamos nossas famílias e crianças a usarem máscaras enquanto frequentam a escola se 

estiverem imunocomprometidos ou tiverem preocupações com um membro da família em sua casa. 

 Continuaremos a monitorar e avaliar o ambiente e a situação e fornecer atualizações oportunas à 

medida que as coisas mudarem.  
 

Agradeço por tudo o que você fez para manter nossas crianças em nossas escolas e por ajudar a mitigar a 

propagação da infecção. Sua ajuda em casa é necessária para garantir que nossos filhos tenham a experiência 

mais positiva e gratificante em nossas escolas. Por favor, não hesite em contactar-me se tiver dúvidas. 
 

Sinceramente, 

Richard Smith, Ed.D., Superintendente, 508-693-2007, ramal. 15 
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DIRECTOR OF STUDENT SUPPORT SERVICES  
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