
Advertência amigável para pais / responsáveis dos Serviços de saúde da 
NBPS 
 
Por favor, mantenha seu filho em casa e entre em contato com a enfermeira da escola se: 

• Seu filho ou alguém da casa está sendo testado ou teve resultado positivo para COVID-19. 
 

• Seu filho foi identificado como um contato próximo de alguém que testou positivo para covid-19. Um 
contato próximo é definido como estar a menos de 2 metros de um indivíduo por pelo menos 15 
minutos ao longo de 24 horas enquanto a pessoa estava infectada. O período infeccioso começa dois 
dias antes dos sintomas. 
 

• Seu filho ou alguém da casa está doente com quaisquer sintomas semelhantes aos de COVID (febre 
100,0 ou superior, calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, dores musculares ou no 
corpo, fadiga, dor de cabeça, nova perda de paladar ou olfato, náuseas, vômito, diarréia, dor de 
garganta, congestão nasal, nariz escorrendo). 

 

Viagem: Para Áreas de Alto ou Baixo Risco 
Seu filho ou alguém da casa viajou para fora de Massachusetts. 
 
O conselho de viagens de Massachusetts exige que TODOS os indivíduos que entram em Massachusetts, 
incluindo residentes, fiquem em quarentena por 10 dias ou produzam resultados negativos de PCR COVID-19 
que foram administrados até 72 horas antes de sua chegada em Massachusetts.  Se não for obtido antes da 
entrada em Massachusetts, o teste pode ser concluído após a chegada. No entanto, todos os viajantes que 
chegam devem começar imediatamente a quarentena de 10 dias até que um resultado de teste negativo seja 
recebido. 
  
** Se o adulto recebeu suas vacinas, eles não precisam de quarentena, nem a criança de 10 anos ou menos. No 
entanto, crianças com mais de dez anos devem ser testadas ou colocadas em quarentena.. 
  
 Para crianças de 10 anos ou menos que viajam com um adulto de sua casa, o teste não é obrigatório. Crianças 
de 10 anos ou menos devem usar o mesmo requisito de quarentena e opções de teste preenchidas pelo 
adulto da família que acompanharam para a viagem. 
Exemplos: 

• Se o adulto acompanhante optar pela quarentena, a criança deve ser colocada em quarentena.  

• Se o adulto acompanhante decidir fazer um teste, a criança e o adulto devem ficar em quarentena até 
que o resultado negativo do teste do adulto seja recebido.  

  
No entanto, você precisa ter recebido ambas as doses das vacinas Modederna ou Pfizer e ter mais de 14 dias 
desde a 2ª dose.Você seguiria as mesmas diretrizes se recebesse a vacina Johnson e Johnson . Você também 
precisará fornecer comprovante de vacinação 

 
Orientações de viagens adicionais podem ser encontradas aqui: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/after-travel-precautions.html 
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