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Já partilhei em comunicações anteriores que as Escolas Públicas de New Bedford estão a monitorizar 
o risco de saúde internacional relacionado com o vírus COVID-19, também conhecido como 
coronavírus, para além do impacto anual que a gripe tem em milhares de pessoas em todo o país 
https://www.cdc.gov/flu/index.htm. As precauções relativas à gripe também podem ser aplicadas à 
forma como abordamos as preocupações relacionadas com o COVID 19. 

 
O Centro de Controlo de Doenças (CDC) classifica atualmente o risco imediato para a saúde colocado 
pelo COVID 19 como baixo. No entanto, o CDC avisa todas as escolas, empresas, prestadores de 
cuidados de saúde e indivíduos a prepararem-se para um possível aumento de  casos de COVID 19 nos 
Estados Unidos. Um aumento de casos poderia potencialmente exigir muitas etapas, incluindo o 
cancelamento de eventos públicos e encerramentos escolares. 

 

Estamos em estreita colaboração com agências locais, incluindo Southcoast Health (que inclui o 
Hospital St. Luke’s), o Departamento de Saúde da Cidade de New Bedford e estamos a seguir os 
conselhos do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e da Comissão de Saúde Pública de 
Boston Massachusetts Department of Public Health e Boston Public Health Commission. 
Encorajamos todos a visitar os seus websites, para além do site do CDC  CDC’s website, para obter 
mais informações. 

 

A nossa equipa de instalações está a passar tempo adicional a desinfetar as salas de aula e espaços 
comuns para ajudar a reduzir a propagação dos micróbios. Gostaria de recordar que as precauções 
mais eficazes para evitar a propagação de vírus respiratórios são a lavagem frequente das mãos, cobrir 
a boca quando tosse e espirra, e evitando tocar o rosto com as mãos não lavadas. Se as crianças ou 
familiares tiverem febre e sintomas de uma doença respiratória (como tosse ou falta de ar), por favor, 
mantenha-as em casa e contacte o seu médico. Isto aplica-se também ao pessoal escolar. 

 

Desejamos que saibam que a saúde e o bem-estar dos nossos alunos e funcionários são a nossa 
principal prioridade. Esta ocasião será estressante para todos e peço que todos trabalhemos para nos 
mantermos informados e empáticos com os desafios individuais. Continuo particularmente grato pela 
força e união desta comunidade. 
 

Atenciosamente, 

Thomas Anderson 

 
File: COVID 19 FLU letter 3.2.20 

 

As Escolas Públicas de New Bedford não discriminam com base na idade, sexo, raça, cor, religião, etnicidade, origem nacional 
deficiência, orientação sexual, ascendência, sem-abrigo, identidade sexual, expressão sexual ou estatuto de imigração. 
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