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Aviso aos Pais Escolas Públicas Kearny Informacao Covid 2022-2023 

De acordo com o CDC e o Departamento de Saúde de Nova Jersey, estamos nos afastando de um modelo de 

investigação de casos de pandemia de Covid /rastreamento de contratos para uma estratégia de gerenciamento de 

doenças. Todos os procedimentos estão sujeitos a alterações com base nos níveis de transmissão da 

comunidade, recomendações atualizadas pelas autoridades de saúde locais e estaduais, circunstâncias 

individuais e/ou atualizações e orientações contínuas. Com base nos níveis atuais de transmissão da comunidade e 

nas recomendações atualizadas das autoridades de saúde locais e estaduais, o Distrito Escolar de Kearny 

implementará os seguintes protocolos para o gerenciamento do Covid para o início do ano letivo de 2022-23 : 

 

1. O uso de máscaras é opcional, com exceção de alunos que apresentem doença semelhante à Covid enquanto 

aguardam a retirada, ou outras situações a critério do distrito, devido a problemas de saúde. 

 

2. As cartas de notificação de casos positivos ocorridos na escola serão enviadas com instruções caso um 

caso positivo tenha ocorrido em ambiente de sala de aula. A investigação de casos individuais/rastreamento de 

contatos não será mais realizada. 

 

3. Casos de alunos positivos, confirmados com teste laboratorial, estarão sujeitos a um período de isolamento 

de 10 dias. Testes laboratoriais (antígeno ou PCR) podem ser obtidos em farmácias locais, como Walgreens ou 

CVS, seu médico particular, centros médicos como AFC Urgent Care, ou vans móveis locais, etc. 

 

4. CASOS POSITIVOS: Os alunos serão matriculados na Q SCHOOL (aulas diárias online). As crianças serão 

marcadas como presentes durante o atendimento diário durante todo o período de isolamento, se fizerem 

logon. 

 

5. CONTATOS PRÓXIMOS : Todos os contatos próximos não sintomáticos irão se automonitorar quanto ao 

desenvolvimento de sintomas por 10 dias. Se você desenvolver sintomas semelhantes ao Covid durante esse 

período, precisará testar imediatamente com um teste de laboratório e entrar em contato com a enfermeira da 

escola. 

 

6. Consulte o verificador de Covid no portal dos pais para obter ajuda para determinar se seu filho atende aos 

critérios de doença por Covid . POR FAVOR, MANTENHA TODAS AS CRIANÇAS DOENTES EM CASA. Consulte 

o seu médico para avaliação e/ou faça um teste de Covid em laboratório , se aplicável. Forneça um atestado 

médico ou resultados de teste de laboratório Covid negativos no retorno. 

 

7. Todos os alunos doentes com Covid - like ou outra doença geral deverão ser retirados da escola em tempo 

hábil de acordo com o Estatuto de Responsabilidade Parental e a Enfermeira fornecerá orientação para sua 

situação naquele momento. 

  

10. A quarentena de viagem pode ser aplicada a viagens ao exterior para aqueles que não estão "em dia" com 

suas vacinas. Consulte sua enfermeira para obter mais informações sobre um cronograma de teste e 

quarentena. 

 

Sinceramente, 

 
    Flora Encarnação , Superintendente de Escolas 

http://www.kearnyschools.com/

