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O objetivo deste documento é informar o distrito, os funcionários, as famílias, os estudantes 
e a comunidade sobre o nosso plano para um regresso seguro à aprendizagem em pessoa 
durante a pandemia. Esta orientação inclui informações sobre a implementação de 
estratégias de mitigação tais como o distanciamento físico, salas de aula e outras áreas da 
escola, hábitos saudáveis de higiene, limpeza e desinfeção, e uso de coberturas faciais de 
pano. As nossas escolas estão a planear e a preparar-se para reduzir o contagio do COVID-19, 
estabelecendo ambientes saudáveis e mantendo operações saudáveis. No entanto, os casos 
podem ainda ocorrer dentro da comunidade e das escolas. Trabalharemos em estreita 
colaboração com o Conselho de Saúde para tomar decisões que tenha em conta o nível de 
transmissão comunitária. 

Temos de nos envolver e encorajar todas as pessoas na escola e na comunidade a praticar 
comportamentos preventivos. Estas são as ações essenciais que apoiarão a reabertura segura 
das escolas e as ajudarão a manterem-se abertas. 

Este plano está sujeito a alterações, a critério do Distrito, com base nas recomendações dos 
funcionários locais, estaduais e/ou federais de saúde pública e/ou do Departamento de Ensino 
Primário e Secundário de Massachusetts. 

Protocolos para a Prevenção de Infeções 

Este documento fornece recomendações do Centro de Controlo de Doenças (CDC) e do 
Departamento de Ensino Primário e Secundário (DESE) sobre a reabertura das escolas durante 
uma pandemia. 

Máscaras e Distanciamento Social 

O Governador Baker passou uma Ordem que a partir de 6 de novembro de 2020 todas as 
pessoas são obrigadas a usar máscaras faciais ou coberturas faciais de pano em todos os locais 
públicos, seja dentro ou fora, mesmo onde elas são capazes de manter 6 pés (1,80m) de 
distância dos outros. Máscaras ou coberturas faciais são encorajadas, mas não são necessárias 
para as crianças entre os 2 e os 5 anos. 

• Os alunos do 2º ano ou superior são obrigados a usar uma máscara/cobertura facial que 
cubra o nariz e a boca. 

• Os alunos do jardim-escola e do 1º ano devem ser encorajados a usar uma 
máscara/revestimento facial. 

• Os adultos, incluindo educadores e pessoal, são obrigados a usar máscaras/coberturas 
faciais. 

• Máscaras e distanciamento físico são essenciais para manter as crianças saudáveis e na 
escola. 
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• Devem ser feitas exceções aos requisitos de cobertura/máscara facial para aqueles para os 
quais não é possível devido a condições médicas, impacto de invalidez ou outros fatores de 
saúde ou de segurança. 

• As pausas do uso de cobertura facial irão ter lugar para todos os alunos ao longo do dia. As 
pausas do uso de máscaras devem ser feitas de preferência no exterior ou pelo menos com 
as janelas abertas e quando se pode assegurar 6 pés (1,80m) de separação dos outros.  

• As máscaras/coberturas faciais devem ser usadas por todos no autocarro durante o 
transporte de autocarros escolares. O uso das máscaras e o distanciamento físico são 
necessários para manter as crianças saudáveis e na escola. 

• Os pais devem ser aconselhados a praticar com os seus filhos o uso de máscaras em casa 
para que se adaptem às atividades do dia-a-dia e ao seu uso durante todo o dia. 

• As pausas do uso de máscaras devem ser feitas de preferência no exterior e quando se pode 
assegurar 6 pés (1,80m) de separação dos outros. As crianças podem remover as máscaras 
para comer e beber. 

• As máscaras não devem ser removidas para espirrar e tossir. Devem ser fornecidas máscaras 
sobressalentes se uma máscara ficar molhada por espirros ou tosse. 

• Os alunos do 2º ano ou superior são obrigados a usar uma máscara/cobertura facial que cubra 
sempre o nariz e a boca, com exceção das refeições e das pausas do uso das máscaras. 
Sempre que possível, os alunos da pré-escola até ao 1º ano que possam usar, remover e 
manusear máscaras de forma segura e adequada devem fazê-lo. 

• Em conformidade com a Ordem Executiva, se um aluno que está a participar na 
aprendizagem em pessoa não puder usar uma máscara ou cobertura facial devido a uma 
condição médica ou incapacidade, a escola pode necessitar de documentação para verificar 
a condição. Da mesma forma, a escola pode exigir documentação de um funcionário ou 
outro trabalhador que seja obrigado a usar uma cobertura facial e solicite uma modificação 
devido a uma condição médica ou incapacidade. 

• Mesmo que os alunos estejam espaçados a 6 pés (1,80m) de distância nas salas de aula, o 
uso de máscaras ainda é necessário, a menos que os alunos estejam a almoçar ou a fazer 
uma pausa do uso das máscaras 

• O distanciamento físico deve ser mantido o máximo possível, incluindo ao ar livre. 

• Podem ser utilizadas barreiras de vidro acrílico para reduzir a exposição a aerossóis em 
determinadas situações em que não seja possível manter 6 pés de separação. 

Edifícios Escolares e Visitantes 

Todas as escolas estão fechadas a visitantes. Deve ligar diretamente para a escola para 
marcar uma consulta. Antes de entrar no edifício para uma consulta marcada, o visitante 
terá que responder a uma série de perguntas. Os visitantes devem ter o rosto coberto e 
devem manter o distanciamento social. 
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Higiene das Mãos 

• Todos os alunos e funcionários devem lavar e/ou higienizar as mãos com frequência. É 
razoável realizar higiene das mãos ao entrar e sair da sala de aula depois de tocar em 
superfícies onde muitas pessoas tocam como as maçanetas das portas e antes de comer 
refeições ou lanches. 

• Todos devem lavar as mãos durante pelo menos 20 segundos com sabão e água quando 
as mãos estão sujas, depois de espirrar ou tossir nas mãos, ou depois de utilizarem a casa 
de banho. 

• O desinfetante à base de álcool (pelo menos 60% de etanol ou pelo menos 70% de 
isopropanol) pode ser utilizado quando não há possibilidade de lavar as mãos.  

• As estações de desinfetantes para as mãos serão criadas onde os funcionários da escola 
estão normalmente presentes, tais como áreas comuns, corredores e salas de aula. * Os 
pais podem optar se não quiserem que a sua criança use desinfetante para as mãos. 

 
Considerações para quando o pessoal do K-12 precisa visitar vários locais de 
trabalho 

• O pessoal utilizará barreiras físicas (por exemplo, vidro acrílico ou materiais semelhantes, 
ou divisórias impermeáveis) para separar os indivíduos uns dos outros nas salas de aula 
ou outros espaços partilhados. 

• O pessoal irá reduzir a quantidade de exposição por meio da redução de casos diários, 
sempre que possível. 

• O pessoal será mudado para espaços de trabalho  mais ventilados no edifício. 

• O distrito irá proporcionar equipamento de proteção individual adicional (EPI) aos 
prestadores de serviço para algumas interações com os estudantes. Consulte a 
Orientação do CDC para fornecedores de serviços diretos (Guidance for Direct Service 
Providers) para obter mais informações.  

• O pessoal irá praticar boa higiene das mãos (hand hygiene) antes e depois de visitar cada 
local.  

• O pessoal irá limpar e desinfetar  (clean and disinfect ) o material partilhado ou 
instrumentos usados em vários locais por várias pessoas, após cada utilização, antes de 
serem usados pelo próximo grupo de estudantes ou educadores. 

• O pessoal irá limpar e desinfetar (clean and disinfect) as superfícies comumente tocadas 
depois de visitar cada local ou pelo menos uma vez por dia. 

• Os veículos do distrito não podem ser partilhados. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/direct-service-providers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/direct-service-providers.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
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Proteção para as Enfermeiras Escolares 

• As escolas irão fornecer o EPI apropriado às enfermeiras. 

• As máscaras N-95 podem ser reutilizadas a não ser que estejam visivelmente sujas e devem 
ser colocadas num saco de papel entre utilizações. 

• Os protetores faciais podem ser limpos por meio de um desinfetante aprovado. Se cuidar de 
vários doentes ao mesmo tempo, a enfermeira ou o indivíduo designado pode manter a 
máscara e o protetor facial no lugar e trocar a bata (se houver fornecimento suficiente) e 
luvas entre os pacientes. 

• O pessoal irá minimizar os procedimentos de produção de aerossóis nas escolas. O processo 
de produção de aerossóis mais comum é o uso de medicamentos nebulizados para a asma. 
Os nebulizadores só devem ser utilizados como último recurso. As famílias devem obter 
inaladores de doses medidas /espaçadores para crianças com asma em vez dos 
nebulizadores. A maioria das crianças de idade escolar deve poder usar um espaçador. O 
único outro procedimento gerador de aerossóis que é suscetível de ocorrer na escola é a 
sucção das vias respiratórias (por exemplo, cuidados com traqueostomia). 

• Para estes procedimentos, as enfermeiras ou outros indivíduos designados devem usar 
máscaras N-95, protetores faciais, luvas e bata de hospital. Os procedimentos geradores de 
aerossóis devem ser feitos de preferência ao ar livre, sempre que possível, num local privado, 
para manter a confidencialidade do aluno. 

• Se não puderem ser feitos ao ar livre, estes procedimentos geradores de aerossóis podem 
ser feitos na sala de doentes; no entanto, deve deixar desocupado após o procedimento com 
a porta fechada durante três horas (assumindo apenas duas trocas de ar por hora). Se uma 
unidade de filtragem de ar HEPA portátil puder ser colocada no quarto, então a duração de 
tempo antes de poder ser novamente utilizada pode ser reduzida a uma hora. 

Imunizações Necessárias em Todos os Modelos de Aprendizagem 

Todos os alunos do K-12º devem receber anualmente a vacina contra a gripe sazonal até 31 
de dezembro. Os novos alunos que entram entre 1 de janeiro e 31 de março devem ter 
recebido uma dose da vacina para a atual época da gripe antes de começar a escola.  

Este novo requisito de vacina contra a gripe para entrar na escola em janeiro é além dos 
requisitos de vacinas existentes para todos os que frequentam a creche, a pré-escola, K-12º, 
e faculdades e universidades em Massachusetts. Os alunos do ensino primário e secundário 
em distritos e escolas que utilizam um modelo de ensino remoto não estão isentos. 

Entrada na Escola e Testes Diagnósticos 

Aprendemos mais sobre o COVID-19 todos os dias, e à medida que mais informações se 
tornarem disponíveis, o CDC continuará a atualizar e a partilhar informações. À medida que o 
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nosso conhecimento e compreensão do COVID-19 evolui, esta orientação pode mudar. No entanto, 
com base nas melhores provas disponíveis neste momento: 

• Atualmente, o CDC não recomenda que testes diagnósticos universais de sintomas (testes 
para todos os alunos do K-12º) sejam realizados pelas escolas. 

• Os pais ou cuidadores devem ser fortemente encorajados a monitorizar os seus filhos para 
obter sinais de doença contagiosa todos os dias. 

• Os alunos doentes não devem frequentar a escola em pessoa. 

As pessoas com COVID-19 têm tido uma vasta série de sintomas – desde sintomas ligeiros a doenças 
graves. Os sintomas podem aparecer 2-14 dias após a exposição ao SARS-CoV-2.  

Os sintomas podem incluir: 

• Febre ou calafrios 
• Tosse 
• Falta de ar ou dificuldade em respirar 
• Fadiga 
• Dores musculares ou corporais 
• Dor de cabeça 
• Nova perda de sabor ou cheiro 
• Dor de garganta 
• Congestionamento ou nariz a pingar 
• Náuseas ou vómitos 
• Diarreia 

 
Esta lista não inclui todos os sintomas possíveis, e as crianças e jovens com infeção de SARS-CoV-2 
podem experimentar algum, todos ou nenhum destes sintomas. (Ver Sintomas de Coronavírus 
(Symptoms of Coronavirus) para obter mais informações) 

É importante ficar em casa quando estiver doente até pelo menos 24 horas depois de deixar de ter 
febre (temperatura de 100.0 ou superior sem o uso de medicamentos que reduzem a febre (por 
exemplo, Tylenol). As políticas que incentivam e apoiam ficar em casa quando as pessoas estão 
doentes ajudarão a prevenir a transmissão de SARS-CoV-2 (e outras doenças, incluindo a gripe [flu]) e 
ajudarão a manter as escolas abertas. 

A verificação dos sintomas em casa pode ser útil para determinar se um aluno: 

 Atualmente tem uma doença contagiosa que pode prejudicar a sua capacidade de 
aprender, ou 

 Corre o risco de transmitir uma doença contagiosa a outros alunos ou funcionários da 
escola. 

Verificação Diária em Casa para os Alunos 

Pais: Por favor, não devem mandar as suas crianças para a escola e devem informar a escola de 
manhã se tiver respondido sim a qualquer uma das perguntas abaixo. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/flu/school/guidance.htm
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Verificação Diária em Casa para os Alunos  Daily Home Screening for Students pdf [1 page] 

SEÇÃO 1:    Sintomas 

Se a sua criança tiver algum dos seguintes sintomas, isso indica uma possível doença que pode 
diminuir a capacidade de aprendizagem do aluno e também colocá-los em risco de espalhar 
doenças para outros. Por favor, verifique se a sua criança apresenta estes sintomas: 

• Temperatura de 100.4 graus Fahrenheit ou superior quando tomada de forma oral (boca) 

• Dor de garganta 

• Nova tosse descontrolada que causa dificuldade em respirar (para estudantes com tosse 
alérgica crónica/asmática, uma mudança na tosse da linha de base 

• Diarreia, vómitos ou dor abdominal 

• Novo aparecimento de dor de cabeça severa, especialmente com febre 

SEÇÃO 2: Contacto Próximo/Exposição Potencial 

• Teve um contacto próximo (menos de 6 pés [1,80m] com uma pessoa infetada durante 
pelo menos 15 minutos) com uma pessoa com COVID-19 confirmado 

• Viajou ou viveu numa área onde o departamento local, tribal, territorial ou estatal de 
saúde está a reportar um grande número de casos de COVID-19, tal como descrito no 
Quadro Comunitário de Mitigação (Community Mitigation Framework). 

• Vive em áreas de alta transmissão comunitária (como descrito no Quadro Comunitário de 
Mitigação- Community Mitigation Framework) enquanto a escola permanece aberta. 

• Qualquer pessoa que tenha um contacto próximo (contacto doméstico ou dentro de 6 
pés  durante ≥ 15 minutos) de um caso conhecido do COVID-19 deve ficar em casa 
durante 14 dias. 

Se uma criança tiver febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, dor de cabeça ou sintomas 
gastrointestinais, a criança deve ser vista pelo seu prestador de cuidados de saúde. Estas 
crianças devem ser testadas para COVID-19, se possível. Os irmãos devem ficar em casa até que 
seja determinado se a criança tem COVID-19. 

Definição de Febre Relacionada ao COVID-19: 

Durante o verão, a base para uma febre relacionada com o COVID-19 pelo CDC foi atualizada de 
mais de 100.4°F para mais de 100.0°F. Como resultado, à medida que avançamos, uma febre 
como sintoma de COVID-19 será definida como 100.0°F ou superior. 

COVID-19 e as Escolas 
Casos positivos de COVID-19 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/Daily-Home-Screening-for-Students-Checklist-ACTIVE-rev5A.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-mitigation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/community-mitigation.html
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O autoisolamento para doentes positivos com COVID-19 é um mínimo de 10 dias 

A maioria das pessoas que testa positivo e tem uma doença relativamente leve terá de 
permanecer em isolamento por pelo menos 10 dias. As pessoas que testarem positivo podem 
retomar as atividades públicas após dez dias e uma vez que tenham: 

a) Estado sem febre por três dias  (e sem tomar medicamentos que reduzam a febre como 
o Tylenol) e 

b) Experimentaram melhoria nos outros sintomas (por exemplo, a tosse melhorou muito) ; 
e 

c) recebeu autorização dos técnicos de contacto da Autoridade de Saúde Pública (conselho 
local de saúde ou Colaborativo Comunitário de Rastreamento). 

Se alguém no edifício escolar testar positivo: 

• Se um aluno ou membro do pessoal testar positivo para o COVID-19, os seus contactos 
próximos serão definidos como apenas aqueles que estiveram a menos de 6 pés [1,80 m] 
de distância do indivíduo durante pelo menos quinze minutos, enquanto a pessoa estava 
contagiosa. O período de contágio começa dois dias antes da recolha do seu teste 
positivo. Embora orientações anteriores afirmassem que todos os alunos de uma sala de 
aula primária seriam definidos como contactos próximos, esta nova orientação fornece 
uma definição mais estreita de contacto próximo, o que é igual à orientação do DPH. 

Contacto próximo positivo de COVID-19: Quarentena com um caso  

Definição de um contacto próximo: 

• Se um aluno ou membro do pessoal testar positivo para o COVID-19, os seus contactos 
próximos serão definidos como apenas aqueles que estiveram a menos de 6 pés de 
distância do indivíduo durante pelo menos quinze minutos, enquanto a pessoa estava 
contagiosa. O período de contágio começa dois dias antes do início dos sintomas. Se 
alguém é assintomático, o período de contágio é considerado para começar dois dias 
antes da recolha do seu teste positivo. 

A política de quando um contacto próximo pode regressar à escola: 

• Todos os contactos próximos devem ser testados, mas devem permanecer em 
quarentena durante 14 dias após a última exposição à pessoa que teve resultados 
positivos, independentemente do resultado do seu teste. Se um indivíduo identificado 
como um contacto próximo receber um resultado negativo do teste, deve continuar a 
quarentena durante 14 dias completos, uma vez que o vírus pode demorar até 14 dias a 
causar doenças. 

As seguintes secções descrevem protocolos específicos que devem ter lugar quando um aluno 
está doente com sintomas de Covid-19 mas o seu teste não foi positivo para o Covid-19 ou não 
teve contacto próximo com um caso positivo de Covid-19: 
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A política de quando um aluno/funcionário pode regressar à escola após os sintomas do COVID-
19: 

• Se um aluno ou membro do pessoal tiver sintomas de COVID-19, eles podem voltar à 
escola depois de terem testado negativo para o COVID-19, têm uma melhoria nos 
sintomas, e estão sem febre há pelo menos 72 horas sem o uso de medicamentos que 
reduzem a febre.  

• Se um fornecedor fizer um diagnóstico alternativo devido a sintomas de COVID-19, o 
indivíduo pode voltar à escola com base nas recomendações para esse diagnóstico 
alternativo (por exemplo, gripe ou faringite de estreptococos).  

Se um aluno apresenta sintomas semelhantes ao COVID-19 e opta por não ser testado.  

Podem regressar à escola dez dias após o início dos sintomas,  

• desde que os sintomas tenham melhorado,  
• e estão sem febre há pelo menos 72 horas antes do seu regresso à escola sem o uso de 

medicamentos que reduzem a febre. 

Sala de Espera Médica/Estudante Doente: 

O CDC sugere que os seguintes sintomas são potencialmente sintomas de COVID-19 e devem 
aplicar-se a qualquer pessoa que frequente ou trabalhe numa escola (ou seja, crianças e adultos 
nas escolas): 

• Tosse nova a piorar  
• Falta de ar/dificuldade em respirar 
• Nova perda de sabor ou cheiro  
• Febre (temperatura de 100.0°F ou superior) ou sensação febril  
• Dor de garganta 
• Dores musculares  
• Dor de cabeça 
• Congestionamento nasal/nariz a pingar  
• Náuseas/vómitos/diarreia/dor abdominal 

 
• A sala para os doentes com COVID-19 é separada da sala dos alunos que não estão doentes 

usada para administrar medicamentos ou fazer procedimentos nos alunos que se sentem 
bem. Cada enfermaria tem um espaço separado para doentes e para alunos que estão bem.  
Ambos os espaços serão sempre supervisionados. 
 

• Se mais de um aluno estiver na sala de espera para os doentes, eles serão espaçados a 6 pés 
de distância e um divisor de privacidade será colocado entre cada aluno. 

 
• Se um aluno doente estiver na sala de espera médica, uma máscara cirúrgica será fornecida 

para o seu uso. 
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• Se um aluno estiver na sala de espera para os doentes, pedir-se-á à família que venha buscar 

o aluno o mais rapidamente possível. Com base nos sintomas do COVID-19, o indivíduo 
doente deve ligar para o seu prestador de cuidados primários e ser testado para COVID-19.  

 
• Os pais receberão instruções no início do ano letivo, delineando as expectativas de vir buscar 

os seus filhos à escola caso estejam doentes a qualquer momento durante o dia escolar. 
 

• Se houver irmãos da criança doente na escola, os irmãos também serão dispensados. 
 
• As Escolas Públicas de New Bedford (NBPS) incentivam fortemente as famílias a fornecer 

contactos de emergência adicionais com números de telefone atualizados, caso o pai ou mãe 
não possa atender o telefone ou deixar o trabalho. Evite ter um indivíduo de alto risco 
(alguém que corra o risco de sofrer um caso grave de Covid-19 se for infetado, por exemplo, 
avô com mais de 65 anos) vir buscar a criança se possível. A pessoa que vai buscar a criança 
deve usar uma máscara na escola e é fortemente recomendada de usar a máscara no carro.  

 
• NBPS continuará a reforçar a necessidade das famílias manterem os alunos em casa se 

estiverem doentes. 
 
• Se uma escola precisar de chamar uma ambulância ou levar um aluno ao hospital, deve 

primeiro alertar a equipa de saúde de que o aluno pode ter sido exposto a alguém com 
COVID-19. 

 
• Após a colocação do aluno numa sala de espera para os doentes, os funcionários da escola 

seguirão as Considerações do CDC para a limpeza e desinfeção do seu edifício ou instalação  
Considerations for Cleaning and Disinfecting your Building or Facility. 

As enfermeiras que recomendam que um aluno visite o seu prestador de cuidados de saúde 
devem instruir as famílias para ligar para o escritório para marcarem uma consulta primeiro. 

Testes, Rastreamento do Contacto, e Isolamento: 

É importante notar que os testes, combinados com o rastreamento do contacto e o isolamento, 
ajudam a controlar a propagação do COVID-19 em Massachusetts. Todos os resultados dos testes, 
positivos e negativos, são comunicados ao MDPH. Quando uma pessoa tem um teste de COVID-19 
positivo, é o conselho de saúde local ou o Colaborativo de  Rastreamento da Comunidade de 
Massachusetts que irá estender a mão para fornecer apoio para que estes indivíduos possam 
permanecer em segurança em isolamento médico. Também pedirão ajuda para identificar os 
contactos próximos. Estas organizações irão então contactar os contactos próximos do indivíduo 
para fornecer informações importantes que visem parar a propagação do vírus, incluindo como 
isolar/colocar em segurança. Embora estas organizações forneçam apoio, para ajudar ainda mais no 
rastreamento de contactos, pedimos ao aluno/família e ao pessoal que fale com os seus contactos e 
notifique a escola em: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


 

Plano de Serviços de Saúde da NBPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 

Epidemiologistas do Estado:  617-624-5474 

Covid-19 Contacto Escolar: Departamento de Serviços de Saúde 
Wanda Nunes Supervisora de Enfermeiras 508-997-4511 extensão 30510 

Denise Wilkinson, Gerente de Saúde 508-997-4511 extensão 30513 
Melissa Goncalves, Secretária dos Serviços de Saúde 508-997-4511 extensão 30553 

 
Os casos de Covid-19 devem ser imediatamente comunicados ao Departamento de Saúde local. 
As famílias e as escolas devem reportar os casos diretamente ao Seu Departamento de Saúde 
local e podem contactá-los por telefone através do número 508- 991-6199. 

• Os resultados positivos dos testes também serão reportados pelo laboratório, pelo 
consultório médico ou pelo local de testes que efetuem o teste. Os funcionários do 
Departamento de Saúde ajudarão os administradores a determinar um curso de ação 
para NBPS. As Escolas Públicas de NB devem estar preparadas com uma lista dos 
possíveis contactos dos casos na escola identificados pelo rastreamento de contactos. O 
Departamento de Saúde determinará quais os contactos que requerem isolamento 
domiciliário. 

 
• Os nomes dos casos e contactos do COVID-19 não serão divulgados a ninguém, a não ser 

ao Departamento de Saúde. As famílias de alunos serão informadas sobre a presença 
do(s) caso(s) de COVID-19 na escola, mas os indivíduos não serão nomeados nem o nome 
do professor/ número do quarto identificado. Os que forem considerados em contacto 
com o doente devem também ser informados sobre a permanência em casa durante 14 
dias. O Departamento de Saúde entrará em contacto com as famílias dos casos e 
contactos,  para o rastreamento de contactos e também para fornecer-lhes informações 
sobre o que fazer. 

 
• NBPS identificou um líder para lidar com casos de COVID que monitorizará as ausências e 

datas de regresso à escola.  
 
• NBPS estará preparada para ajudar a realizar o rastreamento de contactos quando 

houver um caso de COVID-19 na escola. O Departamento de Saúde/Epidemiologista do 
Estado trabalhará com o pessoal na identificação de contactos próximos. 

 
• NBPS determinará através de entrevistas com alunos e professores que serão 

identificados como contactos próximos. A aplicação do distanciamento físico tornará o 
rastreamento de contactos muito mais manejável. Os indivíduos que usam EPI completo 
(isto é, uma enfermeira da escola com uma bata de hospital, luvas, máscara N-95 e 
protetor facial) não serão considerados contactos independentemente da distância e 
duração da exposição. 
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• Os indivíduos identificados como contactos de um possível caso devem ser excluídos da 
escola como explicado acima.  

 
• As crianças que não são consideradas contactos (não estavam a menos de 6 pés durante 

≥ 15 minutos) podem permanecer na escola, mas quaisquer contactos serão enviados 
para casa. 

 
• As crianças que são obrigadas a ficar em casa por causa de doenças e quarentena terão 

acesso à aprendizagem online durante as faltas escolares. 
 

NBPS desenvolveu um plano de monitorização dos dados locais do COVID-19 na nossa 
comunidade para acompanhar o nível de transmissão comunitária, e tomará decisões sobre 
alterações às estratégias de mitigação, e determinará com a ajuda do conselho local de saúde se 
os encerramentos escolares podem ser necessários. 

Mesmo que nos mantenhamos vigilantes no apoio a uma cultura de saúde e segurança, embora 
as métricas de saúde pública em Massachusetts continuem positivas, o risco de exposição ao 
COVID-19 nas escolas não será zero.  

Os alunos precisam de autorização para regressar à escola quando o período de isolamento tiver 
terminado. A enfermeira, Departamento de Saúde, médico e oficial de presença irão monitorizar 
as ausências e datas de isolamento para aprovar o regresso. 

As orientações fornecidas neste documento podem ser encontradas nos websites do CDC e do 
DESE. O vírus provavelmente continuará a sofrer mutações e pode continuar a produzir novos 
sintomas.  Esta orientação não pretende ser abrangente sobre o COVID-19 e pode ser atualizada 
à medida que novas informações forem disponibilizadas. 

 

Atualizações Fornecidas em Sites e Datas 

Revisões documentais baseadas em alterações do Departamento de Ensino Primário e 
Secundário (DESE) e Centros de Controlo de Doenças (CDC) 

• Atualizado usando orientação do CDC e do MDPH em 17 de novembro de 2020 
• Atualizado usando a orientação do DESE em 25 de junho de 2020  
• Atualizado usando a orientação do DESE em 17 de julho de 2020 
• Atualizado usando a orientação do DESE em 2o de agosto de 2020  
• Atualizado usando a orientação do CDC em 23 de julho de 2020 
• Atualizado usando a orientação do CDC em 24 de julho de 2020 
• Atualizado usando a orientação do CDC em 21 de agosto de 2020 
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