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30 de outubro de 2020 
 
Caro Maynard School Community, A 

escola começou e nós começaram a transição do programa remoto para o programa híbrido, como 
fizeram muitas escolas da região. Estaremos totalmente híbridos na quinta-feira, 5 de novembro, pois 
daremos as boas-vindas à 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª série da coorte B de volta à escola, e a coorte A 
começando na segunda-feira seguinte! É claro que os alunos que escolheram permanecer remotos 
durante todo o ano, continuarão remotos. 

Estamos vendo os números do COVID19 aumentarem em Maynard e nas cidades vizinhas. No entanto, 
os números não são os esperados. Por exemplo, atualmente em Maynard, o número de casos aumentou, 
mas apenas uma pequena porcentagem está ligada às escolas. Além disso, escolas da área circundante 
que tiveram que mudar para um programa remoto por um curto período de tempo o fizeram como 
resultado da necessidade de quarentena e de problemas de pessoal, NÃO devido a um surto de 
indivíduos doentes. Agradecemos por isso, pois indica que a maioria das pessoas está seguindo os 
protocolos de segurança em vigor. Passamos os meses de verão e agora o outono preparando o prédio da 
escola e os funcionários para executar todas as diretrizes de segurança e melhores práticas com base na 
orientação do Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) e da comunidade médica. 
Continuamos a desinfetar nossos edifícios, incluindo o uso de produtos de limpeza e desinfecção 
recomendados, tratando as áreas de alto contato várias vezes por dia e concluindo uma limpeza completa 
pelo menos duas vezes por semana, tudo em adição aos procedimentos de limpeza normais que foram 
implementados para fazer certifique-se de que nossos prédios escolares são o mais seguros possível À 
medida que mais e mais pessoas estão nos edifícios, teremos de continuar a trabalhar juntos para garantir 
que os estudantes estão usando máscaras, lavar as mãos, o distanciamento físico. No entanto, a coisa 
mais importante que você pode fazer como pai /responsável é manter os alunos em casa ao primeiro 
sinal de um sintoma ou exposição ao vírus.  

Nosso processo de planejamento incluiu pensar com antecedência sobre o que faremos e como nos 
comunicaremos com você, caso um aluno ou membro da equipe apresente sintomas na escola ou teste 
positivo para COVID-19. Queremos compartilhar isso com você para que tenha uma compreensão clara 
do que esperar. Embora alguns detalhes possam variar dependendo da situação, existem algumas etapas 
comuns que serão tomadas se alguém em nossa comunidade escolar for sintomático, entrar em contato 
com uma pessoa afetada ou tiver um resultado positivo:  

● Avalie os sintomas da pessoa 
● Separe-os dos outros  
● Limpar e desinfetar os espaços visitados pela pessoa 
● Teste para COVID-19 e ficar em casa aguardando os resultados  
● Se o teste for positivo: 
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● Permanecer em casa por pelo menos 10 dias e até pelo menos 48 horas se passaram 
sem febre e melhora em outros sintomas 

● Observar os sintomas  
● Notificar a enfermeira da escola e contatos pessoais próximos 
● Atenda a ligação do conselho de saúde local ou da Massachusetts Community Tracing 

Collaborative para identificar contatos próximos e ajudá-los a prevenir a transmissão 
● Liberação segura dos rastreadores de contato (local conselho de saúde ou Community 

Tracing Collaborative) para retorno à escola 
● Quaisquer alunos ou funcionários que foram contatos próximos serão notificados 

imediatamente. 
● Se o teste for negativo para alguém que foi um contato próximo de alguém com teste positivo:  

● Eles podem retornar à escola após o período exigido Período de auto-quarentena de 14 
dias. 

● Se o teste for negativo para uma pessoa que é sintomática, mas estava não em contato próximo 
com alguém com resultado positivo:  

● Eles podem retornar à escola depois de 48 horas sem febre e sem melhora dos 
sintomas, sem o uso de medicamentos para baixar a febre. 

 

Para obter mais informações sobre os sintomas e testes do COVID-19, visite: 
https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-  

Entre em contato conosco imediatamente se você ou alguém em sua casa começar a apresentar os 
seguintes sintomas: 

● febre (100,0 ° Fahrenheit ou mais), calafrios ou calafrios 
● Tosse (não devido a outra causa conhecida, como tosse crônica) 
● Dificuldade respiratória ou falta de ar de respiração 
● Nova perda de paladar ou cheiro 
● Dor de garganta dor de 
● cabeça quando em combinação com outros sintomas 
● Dores musculares ou dores no corpo 
● Náusea, vômito ou diarreia 
● Fadiga, quando em combinação com outros sintomas 
● Congestão ou coriza (não devido a outras causas conhecidas, como alergias), quando em 

combinação com outros sintomas 
 

A melhor maneira de prevenir a propagação de COVID-19 é manter seus filhos em casa quando eles não 
se sentirem bem ou quando demonstrarem algum dos sintomas acima.  

À medida que avançamos, embora não possamos fornecer informações específicas sobre qualquer 
membro da comunidade escolar cujo teste seja positivo, se você receber uma carta geral minha sobre tal 
situação, isso não significa que seu filho era um contato próximo (definido como estar a menos de 2 
metros da pessoa por pelo menos 15 minutos acumulados em um período de 24 horas) do membro da 
escola afetado.  
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Os pais de alunos que estiveram em contato próximo com o membro da comunidade serão notificados 
separadamente. Todos os contatos próximos devem ser testados, mas devem ficar em quarentena por 14 
dias após a última exposição à pessoa com teste positivo, independentemente do resultado do teste. 
Além disso, estamos pedindo aos pais cujos alunos são testados para COVID-19 que relatem os 
resultados à enfermeira da escola. Estamos trabalhando muito para entender o impacto do vírus em 
nossa comunidade escolar e esta informação é crítica para respondermos de maneira apropriada.  

Estamos comprometidos com a comunicação contínua com nossas famílias e continuaremos a 
atualizá-lo se ocorrerem casos potenciais. Além disso, envie-nos seus comentários preenchendo a 
pesquisa mensal de feedback da família no link abaixo. 

Se você tiver mais perguntas, entre em contato comigo pelo e-mail bhaas@maynard.k12.ma.us.  

Obrigado por seu apoio contínuo.  

 

Brian Haas 

Superintendente  
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