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18 de outubro de 2018
Aos alunos dos Pais / Guardiões de Green Meadow:
Esta carta é para notificá-lo de que os exames de saúde obrigatórios começarão neste mês e
continuarão em uma base contínua até que sejam concluídos.
Exibições
1. As triagens de visão e audição são conduzidas de acordo com as diretrizes fornecidas pelo
MDPH (http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dph/). Uma carta de encaminhamento é
enviada para casa quando o aluno não atende aos parâmetros de triagem que recomendam
avaliação pelo seu médico ou profissional da visão.
• A triagem de visão é realizada nos graus 1-5, 7 e 10.
• A triagem auditiva é realizada nos graus 1-3, 7 e 10.
2. A triagem postural é realizada anualmente em colaboração com o Departamento de Aptidão e
Saúde para os alunos da 5ª à 9ª série. É necessário um relatório do médico do aluno para ser
dispensado da triagem da escola. Uma carta de referência é enviada para casa quando o aluno
não atende aos parâmetros de triagem, para que uma avaliação posterior possa ser feita.
3. As alturas e os pesos são feitos nos alunos das séries 1, 4, 7 e 10. O Índice de Massa
Corporal (IMC) e o percentil correspondente são calculados e registrados seguindo as diretrizes
do MDPH para cada aluno. Os resultados serão registrados no registro cumulativo de saúde do
aluno na escola. Os pais são convidados a ligar para a enfermeira da escola para discutir os
resultados.
Isenções: Um aluno pode estar isento de exame físico, visão, audição e exames de IMC
mediante solicitação por escrito dos pais / responsáveis.

