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Estimadas Famílias das Escolas Públicas de New Bedford,  
 
Nas Escolas de New Bedford, manter as suas crianças seguras e na escola é a nossa prioridade. Aprendemos 
muito ao longo deste último ano, e as nossas orientações e procedimentos atuais refletem as recomendações 
mais atualizadas do CDC e do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts.   
 
Para o ano letivo 2021-22, estamos a oferecer extra proteção para evitar a propagação do COVID-19, por meio 
do nosso programa de testes do COVID-19 na escola. Vamos participar em duas partes deste programa: “Testes 
Sintomáticos” para alunos que apresentam sintomas de COVID-19 na escola e “Testar e Permanecer” para 
alunos que podem ter sido expostos durante a escola, mas não apresentam sintomas. Cada um destes testes é 
uma amostra nasal rápida e não invasiva recolhida sob a supervisão de uma enfermeira escolar ou de um 
provedor de saúde treinado. Ao contrário dos testes do COVID-19 do passado, estes não são desconfortáveis e 
são fáceis para os alunos fazerem a si próprios.  
 
Os alunos apenas participam com autorização de um dos pais ou encarregado. É essencial para as Escolas 
Públicas de New Bedford que esteja totalmente informado sobre o processo e desejamos responder a quaisquer 
perguntas que possa ter antes de lhe pedir para assinar o formulário de consentimento. Abaixo, descrevemos 
cada parte do programa de testes em que participaremos, como é conduzido e quando usado.   
 
Os Testes Sintomáticos são usados quando um aluno apresenta sintomas de COVID-19 durante a escola; os 
alunos não devem vir para a escola se se sentem doentes enquanto estão em casa. Alguns sintomas do vírus 
parecem idênticos a outras doenças como uma constipação ou a gripe, e este teste diz-nos se um aluno 
sintomático tem COVID-19 ou não. Este é um teste rápido, e nós recebemos os resultados deste teste em 15 
minutos. Se um aluno tem sintomas mínimos e o teste é negativo, podem permanecer na escola. 
   
Testar e Permanecer permite que os alunos que tiveram um contacto próximo com uma pessoa que deu 
positivo para o COVID-19 durante a escola de permanecer na escola se o aluno não apresentar sintomas. Em 
vez de precisarem de ficar em quarentena e de faltar à escola, estes alunos farão um teste rápido diário enquanto 
estiverem na escola, desde que não tenham sintomas. Os alunos participam no método de “testar e permanecer”  
pelo menos cinco dias após terem sido expostos. 
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Se um aluno testar positivo para o COVID-19, deve isolar-se em casa seguindo a recomendação do CDC 
durante dez dias desde que os sintomas apareceram ou dez dias após o teste positivo antes de voltar à escola. O 
aluno também deve ficar sem febre durante 24 horas 
 
Embora os alunos vacinados tenham menos probabilidade de espalhar ou contrair o vírus, temos de criar um 
ambiente inclusivo para alunos vacinados e não vacinados.   
 
Para participar no programa, tem de assinar este formulário de consentimento em nome do seu aluno devolva 
ela para a escola. Não há nenhum custo para participar. Para saber mais sobre o nosso programa de testes do 
COVID-19, visite o site https://www.cic-health.com/consent/ma?district=New%20Bedford. Se tiver perguntas 
adicionais sobre o programa, contacte o Departamento de Serviços de Saúde pelo telefone 508-997-4511 
extensão 14430, 14431 e 14432. 
 
Esperamos que estas medidas trabalhem em conjunto para manter as nossas escolas seguras e o seu aluno na 
escola. Obrigado, mais uma vez pelo seu apoio durante este momento difícil. Estamos ansiosos para dar as 
boas-vindas aos seus alunos de regresso à sala de aula. 
  
Obrigado,  
  
 
Wanda Nunes MSN, RN 
 
Wanda Nunes MSN, BSN, RN 
Supervisora das Enfermeiras Escolares 
Escolas Públicas de New Bedford  
225 Hathaway Blvd.  
New Bedford, MA 02740 
(T) 508-997-4511 extensão 30510 
(F) 508-984-7308  
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