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30 de Abril, 2021 
 
 
 
Caros alunos, pais / responsáveis e funcionários das escolas públicas de New Bedford, 

 

Estamos totalmente na primavera, com o clima mais quente aparecendo cada vez mais. Esta carta compartilhará uma 

alteração relacionada ao COVID-19. Recentemente, o Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) forneceu 

orientações atualizadas sobre Quarentena para Contatos Próximos, conforme aprovado pelo Escritório Executivo de Saúde e 

Serviços Humanos de Massachusetts (EOHHS) em consulta com o Conselho Consultivo Médico do Governador sobre COVID-

19 e outros médicos conselheiros. A mudança específica é descrita abaixo com links para o documento completo de 24 

páginas. 

 

As Escolas Públicas de New Bedford adotarão a seguinte orientação, em vigor na Terça-feira, 4 de maio de 2021, conforme 

aprovado pelo EOHHS, em consulta com o Conselho Consultivo Médico do Governador sobre COVID-19 e outros consultores 

médicos: 

• Contatos próximos que foram expostos a um indivíduo COVID-19 positivo na sala de aula ou no autocarro enquanto ambos 

os indivíduos estavam mascarados não precisam entrar em quarentena, a menos que estejam a 3 pés de distância do 

indivíduo COVID-19 positivo para um total de 15 minutos durante um período de 24 horas. Isso não se aplica se alguém foi 

identificado como um contato próximo fora da sala de aula ou autocarro (por exemplo, em esportes, atividades 

extracurriculares, almoço, etc.) ou se as máscaras não forem usadas por ambas as pessoas no momento da exposição. Todos 

os outros contatos próximos devem seguir o protocolo padrão para quando um contato próximo pode retornar à escola. 

** Consulte a página 6 no guia completo: protocolos www.DOE covid19 

 

Indivíduos que receberam COVID-19 nos últimos 90 dias (a partir do dia do início dos sintomas ou dia do primeiro teste 

positivo se assintomáticos), E indivíduos que receberam duas doses das vacinas Moderna ou Pfizer COVID- 

19 ou uma única dose da  vacina Janssen COVID-19, há pelo menos 14 dias, não é necessária para a quarentena. 

 

As informações a seguir são específicas para ALUNOS 

Os alunos não podem voltar para a escola até que tenham ficado em quarentena de acordo com a orientação abaixo: 

• Pelo menos 10 dias, desde que todos os itens a seguir sejam satisfeitos: 

o Eles não experimentaram quaisquer sintomas até este ponto. 

o Eles realizam monitoramento ativo de sintomas até o dia 14 e se isolam se novos sintomas se desenvolverem. 

o Nenhum teste é necessário sob esta opção para sair da quarentena. 

o No entanto, a orientação recomenda que seja testado se você entrar em contato com alguém com resultado positivo para 

COVID-19. 

• Pelo menos 14 dias após a última exposição à pessoa com teste positivo, se: 

o Tiveram quaisquer sintomas durante o período de quarentena, mesmo que tenham um teste COVID-19 negativo; ou 

o Eles são incapazes de conduzir o monitoramento ativo dos sintomas. 

Ligue para a escola do seu aluno em caso de dúvidas ou analise o seguinte link para obter informações adicionais: 

• https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html 

• https://www.doe.mass.edu/covid19/faq/ 

   Sincerely,  

 
   Thomas Anderson 
    Superintendent 
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