
 

 

 
 
 
 
 
 
 
18 de fevereiro de 2022 
 
 
 
Caros Pais/ Encarregados das Escolas Públicas de New Bedford, 
 
Espero que esta carta os encontre bem enquanto continuamos a navegar juntos nos desafios desta 
pandemia.  Vamos atualizar os nossos protocolos em relação ao COVID-19, incluindo os procedimentos 
para os testes alinhados com o Departamento de Ensino Básico e Secundário (DESE) e o Departamento 
de Saúde Pública (DPH).  Vamos participar num programa de testes em casa que ajudará a maximizar os 
testes para estudantes e funcionários participantes, apesar do seu estado de vacinação. Mais 
informações sobre o programa de testes estatais podem ser encontradas aqui click here. 
 
Esta opção de testes em casa começará durante a semana de 28 de fevereiro de 2022.  Além desta nova 
opção de teste de antigénio em casa, vamos continuar com testes sintomáticos escolares para alunos 
que adoecem durante o dia escolar.  Estamos a descontinuar o Programa de Testar e Permanecer e a 
investigação dos contactos próximos na escola. Isto significa que, se a sua criança for um potencial 
contacto na escola, ele ou ela pode continuar a vir à escola e não ter de se pôr em quarentena. Esta 
nova oportunidade de teste em casa é voluntária e apenas aqueles que se inscreverem receberão 
testes.  Encorajamo-los a completar o formulário de optar até sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Por 
favor, note que o formulário deve ser preenchido individualmente para cada criança.  Se tiver dúvidas, 
contacte a sua escola ou o Departamento de Serviços de Saúde da NBPS pelo telefone 508-997-4511 
Extensão 14432. 
 
Mandato de Máscaras 
Tendo em conta o atual mandato de máscaras, avaliámos vários fatores, incluindo taxas de transmissão 
de vírus, bem-estar emocional social dos estudantes e informação de vacinação para estudantes 
elegíveis e adultos.  As nossas estratégias de mitigação em todas as escolas, incluindo as mais de 900 
unidades de intercâmbio de ar nos nossos edifícios e desinfeção intensa continuarão.  A opinião da 
maioria dos alunos, pais e funcionários tem sido consistente ao sugerir que também devemos 
suspender o mandato do uso de máscaras. 
 
Para nos dar tempo para a transição para o nosso novo programa de testes e fornecer algum tempo 
após as férias de fevereiro devido ao aumento das taxas de positividade nos dias imediatamente após 
dias feriados e/ou férias, vamos atrasar a suspensão do mandato de máscaras por 5 dias.  O mandato de 
máscaras para as Escolas Públicas de New Bedford terminará ao final do dia escolar na sexta-feira, 4 de 
março - exceto nos autocarros escolares e nos escritórios de saúde.  As diretrizes federais ainda exigem 
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que todos os indivíduos usem máscaras enquanto estão nos autocarros escolares e as diretrizes estatais 
ainda exigem que todos os indivíduos usem máscaras enquanto estão nos escritórios de saúde. Na 
segunda-feira, 7 de março, o uso de máscaras tornar-se-á opcional para todos os alunos e funcionários.  
No entanto, encorajo aqueles com sistemas imunológicos comprometidos a continuarem a usar as suas 
máscaras.  Mais uma vez, estes 5 dias adicionais dão-nos tempo para resolver qualquer aumento de 
casos positivos de COVID na semana seguinte ao regresso das férias de fevereiro e também nos dá 
tempo para transitar as nossas enfermeiras para o novo processo de investigação de contactos.  Por 
favor, saiba que haverá alguns estudantes e funcionários que se sentem confortáveis usando uma 
máscara como a sua escolha pessoal.  Enquanto trabalhamos para nos apoiarmos mutuamente e 
entendermos que os indivíduos ainda partilham crenças variadas sobre o uso de máscaras, temos de 
respeitar aqueles que optam por continuar a usar uma máscara durante o dia escolar. 
 
Programas de Testes para o COVID-19 nas nossas Escolas: 
 

1. Testes Rápidos de Antigénio em Casa 
2. Testes Sintomáticos 

 
Visão Geral: Programa de Testes Rápidos em Casa 
 

o Sobre o Teste: iHealth é um teste de antigénio rápido de 15 minutos aprovado pela FDA  
o Opt-In (Optar):  Para participar, deve optar por preencher este formulário online (online form).  Ao 

optar, você concordará em rever os materiais de formação para a administração de testes, reportar 
os resultados positivos dos testes à escola do seu aluno, e administrar os testes de acordo com as 
diretrizes das Escolas Públicas de New Bedford.   

o Semanal:  De duas em duas semanas receberá um kit de teste rápido iHealth em casa.  Cada kit contém 
dois testes individuais.  O seu aluno vai fazer um teste todas as semanas na quarta-feira à noite. 

o Reportar os Resultados Positivos dos Testes:  Se o seu aluno testar positivo num teste de antigénio em 
casa, informará a escola do resultado positivo utilizando o formulário de Notificação de Resultados 
Positivos a seguir Positive Test Result Notification form.  Também pode reportar um resultado positivo à 
enfermeira da escola da sua criança ou telefonando para a linha de emergência do COVID através do 
número 508-997-4516. A escola manterá os resultados confidenciais e não tornará públicos os resultados 
individuais.  Além disso, recomenda-se que informe o seu profissional de saúde dos resultados positivos. 

o Fácil, Gratuito e Flexível:  Este teste é administrado em casa (não na escola), reduzindo os encargos 
para o pessoal escolar e tempo para administrar testes, e aumentando a flexibilidade de uma família 
para fazer os testes em casa gratuitamente.   

 
Como posso administrar o teste? 
 

• Click here Clique aqui para obter um guia escrito completo em vários idiomas 
• Click here Clique aqui para ver um vídeo de como administrar um teste individual 

 

https://ihealthlabs.com/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSF0WmzSloozv10ts-XQHH6dVb5Knnz4UvD9xiikF1p2qlEm2VvCLy9HfJwRkpGUR1mkg3tWm460Yln/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g10376fd6719_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBcEF_BIhQSTUxlnUaLplLlh8eKy8Zw9Joiqkuedo-TFMEmUW2MoFzhu4omnhAHL_Wxcqz35uvz3In/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g10376fd6719_0_5
https://www.mass.gov/lists/covid-19-self-test-at-home-instructions-graphic
https://www.youtube.com/watch?v=XAzos3k6aCY&t=14s


 

 

     
 

 
Como apresento os resultados? 
 

• Apresente os Resultados:  Deve apresentar os resultados positivos aos testes à escola do seu 
aluno.  Clique aqui Click here para apresentar um resultado positivo do teste. Também pode 
reportar um resultado positivo à enfermeira da escola da sua criança ou telefonando para a linha 
de emergência do COVID através do número 508-997-4516.  

• Confidencialidade:  Os resultados positivos dos testes são partilhados com o seu distrito escolar 
apenas para fins informativos.  Os resultados individuais permanecerão confidenciais, e nunca 
serão tornados públicos. 

 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Thomas Anderson 
Superintendente 
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