Lembretes de saúde e segurança de reabertura das Escolas Públicas de Milford
Janeiro de 2021
Caros Pais e Responsáveis:
Estamos ansiosos para dar as boas-vindas aos nossos alunos de volta ao aprendizado
presencial. Para a saúde e segurança de nossos alunos e funcionários, estamos lembrando
você dos seguintes protocolos da MPS para o COVID-19.
QUANDO SEU FILHO ESTÁ DOENTE OU TEM SINTOMAS DE COVID-19
Todas as manhãs antes da escola, certifique-se de que seu filho está se sentindo bem. Para a
saúde e segurança de nossos alunos e funcionários, é essencial que seu filho não vá à escola
se estiver doente ou tiver QUALQUER um dos seguintes sintomas de COVID-19:
● febre (100,0 ° Fahrenheit ou superior), calafrios ou resfriados, tosse, dificuldade em
respirar ou falta de ar, nova perda de paladar ou cheiro, dor de garganta, dor de cabeça,
dores musculares ou no corpo, náuseas, vômitos ou diarreia, fadiga, quando em
combinação com um ou mais outros sintomas, congestão nasal ou rinorreia
Ao relatar a ausência de seu filho,indique os sintomas específicos que seu filho está
experimentando. Se seu filho desenvolver qualquer um dos sintomas acima durante a escola,
você será contatado para buscá-lo o mais rápido possível. Seu filho não poderá pegar o ônibus
escolar para casa. A enfermeira da escola irá aconselhá-lo sobre os requisitos que devem ser
cumpridos antes de seu filho retornar à escola.
QUANDO SEU FILHO TESTAR POSITIVO OU ESTÁ ESPERANDO RESULTADOS DO
TESTE OU FOI EXPOSTO A UMA PESSOA COVID-19 POSITIVA
Entre em contato com a enfermeira da escola de seu filho que o notificará sobre os requisitos
de quarentena ou isolamento que devem ser cumpridos antes que seu filho retorne à escola.
RETORNO DE VIAGEM PARA FORA DE MASSACHUSETTS
Os indivíduos são obrigados a receber um teste negativo (PCR) em até 72 horas após a
chegada de um estado de alto risco a Massachusetts ou quarentena por 10 dias.Antes que seu
filho volte para a escola, favor fornecer à enfermeira da escola uma cópia do teste de PCR
negativo.Para obter mais informações sobre quarentena, isenções e idades que exigem testes,
visite https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order#potential-other-traveler-scenariosMÁSCARAS
Alunos com 5 anos ou mais são obrigados a usar máscaras enquanto estiverem na escola e
nas dependências da escola, a menos que tenham uma isenção. Consulte a política da MPS
sobre coberturas faciais ou visite:
https://drive.google.com/file/d/1ziueihdrakn33qaoXJ48feDB1ZLROmDq/view.

COMUNICAÇÃO
Entre em contato com a enfermeira da escola de seu filho com qualquer dúvida. Um diretório
de nossas enfermeiras escolares está disponível no site de serviços de saúde
MPS:https://www.milfordpublicschools.com/Page/3684.
Nós agradecemos sua cooperação.

