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Caras famílias SPS,

Obrigado por seu apoio contínuo no início do ano letivo de 2021-2022. Nas Escolas Públicas de Stoughton, manter seus
alunos seguros e na escola é nossa prioridade. Aprendemos muito no ano passado e nossas diretrizes e procedimentos
atuais refletem as recomendações mais atualizadas do CDC e do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts.

Para o ano letivo de 2021-22, estamos oferecendo uma camada extra de proteção para evitar a disseminação do
COVID-19, nosso programa de teste do COVID-19 na escola. Este programa tem três componentes: teste sintomático para
alunos que apresentam sintomas de COVID-19 na escola, verificações de segurança COVID de rotina para evitar a
propagação do vírus não detectado entre alunos que não apresentam sintomas e teste e permanência para alunos que
possam ter sido expostos durante a escola, mas não apresentam sintomas. Cada um deles é um swab nasal rápido e não
invasivo que é coletado sob a supervisão de uma enfermeira escolar ou profissional de saúde treinado para o teste e
permanência e teste sintomático, com nosso teste COVID semanal sendo levado para casa para limpeza em casa e
devolvido para escola para coleta. Ao contrário dos testes COVID-19 do passado, eles não são desconfortáveis   e fáceis
para os alunos fazerem eles próprios.

Os alunos só participam com a permissão de um pai ou responsável. É importante para as Escolas Públicas de Stoughton
que você esteja totalmente informado sobre o processo e que possamos responder a quaisquer perguntas que você possa
ter antes de pedir que assine o formulário de consentimento. Abaixo, descrevemos cada uma das três partes do nosso
programa de teste, como são conduzidas e para que são utilizadas.

O teste sintomático é usado quando um aluno apresenta sintomas de COVID-19 durante a escola; os alunos não devem ir
para a escola se se sentirem mal enquanto estão em casa. Alguns sintomas do vírus parecem idênticos a outras doenças,
como resfriado ou gripe, e este teste nos diz se um aluno sintomático tem COVID-19 ou não. Este é um teste rápido e
recebemos os resultados deste teste em 15 minutos. Se um aluno apresentar sintomas mínimos e o teste for negativo, ele
pode permanecer na escola.

As verificações rotineiras de segurança do COVID minimizam a interrupção do aprendizado, ajudando-nos a detectar a
possível disseminação do vírus antes que ele comece. Cada aluno administra a verificação de segurança semanalmente. As
amostras são coletadas na escola em grupos de 5-10 indivíduos. As amostras são agrupadas no laboratório. Assim que as
amostras chegam ao laboratório, todas as amostras do grupo são testadas para COVID-19 juntas. Em quase todos os casos,
levará menos de 24 horas para receber os resultados da verificação de segurança. Os alunos podem continuar a frequentar
a escola enquanto aguardam os resultados da verificação de segurança; eles não precisam ser colocados em quarentena
enquanto aguardam os resultados. Se um teste de verificação de segurança for positivo, o laboratório processará
automaticamente cada amostra individual para determinar quais alunos do grupo produziram o teste positivo.

O teste e permanência permite que os alunos que tiveram contato próximo com uma pessoa com teste positivo para
COVID-19 durante a escola permaneçam na escola se o aluno não apresentar sintomas. Em vez de precisar ficar em
quarentena e faltar às aulas, esses alunos farão um teste rápido diário enquanto permanecem na escola, desde que não
tenham sintomas. Os alunos participam do teste e permanecem por pelo menos cinco dias após a possível exposição.



Se o teste de um aluno for positivo para COVID-19, ele deve isolar em casa durante os dez dias recomendados pelo CDC
desde o aparecimento dos sintomas ou dez dias desde o teste positivo antes de retornar à escola. O aluno também deve
ficar sem febre por 24 horas.

Embora os alunos vacinados sejam muito menos propensos a espalhar ou contrair o vírus, é importante que criemos um
ambiente inclusivo para alunos vacinados e não vacinados.

Para participar do programa, você deve assinar este formulário de consentimento em nome do seu aluno. Você também
pode inscrever seu aluno online em https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null. Não há cobrança de
participação. Para saber mais sobre nossas iniciativas de bem-estar COVID-19, visite
(https://www.stoughtonschools.org/page/health-services). Se você tiver perguntas adicionais sobre o programa, entre em
contato com a enfermeira da escola do seu aluno.

Esperamos que essas medidas funcionem juntas para manter nossas escolas seguras e seu aluno na escola. Obrigado
novamente por seu apoio durante este momento desafiador. Estamos ansiosos para receber seus alunos de volta à sala de
aula.

Best,

Danielle Gallan, MSN-PH, RN
Supervisor of Health Services
Stoughton Public Schools
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