
Avisos Amigáveis para os Pais/Encarregados dos Serviços de Saúde das 
Escolas Públicas de New Bedford 

 
Por favor, mantenha a sua criança em casa fora da escola e contacte a enfermeira escolar se: 

• A sua criança ou alguém da casa está a ser testado ou deu positivo para o COVID-19. 
 

• A sua criança foi identificada como um contacto próximo com alguém que deu positivo para o 
COVID-19. Um contacto próximo é definido como estar a menos de 1,80 m (6 pés) de um indivíduo 
durante pelo menos 15 minutos em 24 horas enquanto a pessoa estava contagiosa. O período de 
contagio começa dois dias antes dos sintomas. 
 

• A sua criança ou alguém em casa está doente com quaisquer sintomas semelhantes ao COVID (febre 
de 100,0 ou superior, calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, dores musculares ou 
corporais, fadiga, dor de cabeça, nova perda de sabor ou cheiro, náuseas, vómitos, diarreia, dores de 
garganta, congestão nasal, nariz a pingar). 
 

Viajar: Para áreas de alto ou baixo risco 
A sua criança ou alguém da casa viajou para fora de Massachusetts. 
 
O aviso de Massachusetts sobre as viagens exige que TODOS os indivíduos que entrem em Massachusetts, 
incluindo residentes, fiquem de quarentena durante dez dias ou produzam um resultado negativo do teste de 
PCR COVID-19 que tenha sido administrado até 72 horas antes da sua chegada a Massachusetts. Se não for 
obtido antes da entrada em Massachusetts, os testes podem ser concluídos após a chegada. No entanto, 
todos os viajantes que chegam devem iniciar imediatamente a quarentena de 10 dias até que um resultado 
negativo do teste seja recebido.  
  
**Se o adulto recebeu as vacinas, não precisa de permanecer em quarentena, nem a criança com 10 anos ou 
menos. No entanto, as crianças com mais de dez anos devem ser testadas ou permanecer em quarentena. 
  
Para crianças com 10 anos ou menos que estão a viajar com um adulto da sua casa, não é necessário testar. As 
crianças com 10 anos ou menos devem utilizar as mesmas opções de quarentena e de testes completadas 
pelo adulto da sua casa com quem viajaram.  
Exemplos: 

• Se o adulto que está a viajar com a criança optar por ficar de quarentena, a criança deve ficar em 
quarentena.  

• Se o adulto que está a viajar com a criança decidir obter um teste, a criança e o adulto devem ficar em 
quarentena até que o resultado negativo do teste do adulto seja recebido.   
 

No entanto, é necessário ter recebido ambas as doses das vacinas Moderna ou Pfizer com mais de 14 dias 
desde a 2ª dose. As mesmas orientações devem ser seguidas se recebeu a vacina de Johnson e Johnson. 
Também terá de fornecer provas da vacina. 
 
Encontrará orientações adicionais sobre viagens a seguir: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/after-travel-precautions.html 
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