Prezadas Famílias das Escolas Públicas de Milford,

Agradecemos a paciência e a compreensão de todos, à medida que ajustamos nossas rotinas às
informações que recebemos das autoridades locais e estaduais. Continuamos a trabalhar em
colaboração direta com o Conselho de Saúde local e seguimos as orientações das agências
estaduais e federais. Gostaria de fornecer algumas atualizações esta noite:

● O funcionário da Woodland Elementary School foi liberado da quarentena devido a
resultados negativos dos testes de coronavírus.
● A escola está cancelada amanhã, Sexta-feira, 13 de Março e todas as atividades de fim
de semana estão adiadas. Desenvolva um plano caso as Escolas Públicas de Milford
precisem fechar por um período mais longo (como uma semana ou mais).
● Os esportes da High School em todo o estado estão sendo adiados até o final de Março.
● Orientações sobre quando ficar em casa e quando voltar à escola: Uma das muitas
maneiras de ajudar a prevenir a propagação de resfriados, gripes e outros vírus
respiratórios, incluindo o COVID-19, é ficar em casa quando estiver doente e evitar
contato próximo com outras pessoas. Antes de retornar à escola devido a uma doença,
os alunos e os funcionários devem estar livres de febre por pelo menos 24 horas sem o
uso de medicamentos para redução da febre e não ter mais episódios de diarréia ou
vômito por pelo menos 24 horas. A tosse, se ainda presente, não deve mais ser
frequente e / ou incontrolável antes de retornar. Os alunos devem estar se sentindo bem
o suficiente para ter feito pelo menos uma refeição completa antes de voltar para a
escola e retornar ao seu nível de atividade habitual.
● Para saber mais sobre os sinais e sintomas a serem observados e o que fazer se os
sintomas se desenvolverem, visite:
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2
019-covid-19
O objetivo desses e-mails é fornecer fatos, links e recursos e mantê-lo informado. Enviarei uma
atualização amanhã.
Atenciosamente,
Kevin McIntyre
Superintendente

