
 

 

 

 

Requisitos do ônibus 2020-2021 

As Escolas Públicas de Marlborough instituíram novos procedimentos de ônibus para o ano letivo de 

2020-2021 para ajudar a prevenir a disseminação do COVID-19.  O Guia de Transporte de Reabertura do 

Outono publicado pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts guiou o 

desenvolvimento dos requisitos do ônibus da MPS. A equipe médica da escola de Marlborough, a força-

tarefa de operações e funcionários da saúde pública contribuíram para a criação dos procedimentos do 

ônibus. 

 POR FAVOR REVEJA OS SEGUINTES REQUISITOS 

INSCRIÇÃO:  Os estudantes devem estar inscritos para andar de ônibus.  A escola notificará os 

condutores registrados do seu número de ônibus até 15 de Setembro.  Se não tiver sido contatado e 

fornecido o seu número de ônibus, não está registado ou não é elegível para andar de ônibus.  Por favor 

entre em contato com o Coordenador de Transportes (ver abaixo) ou a sua escola com quaisquer 

perguntas. 

LISTA DE ESTUDANTES:  Cada motorista de ônibus terá uma lista de alunos registrados qualificados para 

viajar naquela rota de ônibus. Se o seu nome não estiver na lista do motorista, você não terá permissão 

para embarcar no ônibus. Por favor, não traga ou mande sua criança para o ponto de ônibus se você não 

foi informado pela escola que sua criança está qualificado para pegar aquele ônibus específico. 

ASSENTOS ATRIBUÍDOS:  Os lugares serão atribuídos e o condutor informará a criança do número e o 

seu lugar.  Os ônibus grandes amarelos com uma capacidade máxima regular de 77 estudantes serão 

limitados a 25 estudantes este ano.  Haverá apenas um estudante por lugar de banco.  Será permitida 

uma exceção ao limite de capacidade e à política de lugares para os irmãos dos alunos do jardim-de-

infância.  Os irmãos nos ônibus do jardim-de-infância poderão sentar-se juntos num banco de jardim-de-

infância. 

MÁSCARAS:  Os estudantes são obrigados a usar uma máscara que cubra a boca e o nariz antes de 

embarcar no ônibus. Serão necessárias máscaras durante a duração do passeio. 

VERIFICAÇÃO DE SAÚDE:  Se a sua criança não se sentir bem ou se tiver estado em contato próximo 

com uma pessoa com resultados positivos no COVID-19, não os envie para pegar o ônibus ou para a 

escola. 

HIGIENE DAS MÃOS:  A sua criança deve lavar bem as mãos antes de chegar ao ponto de ônibus. 

LIMPEZA DO ÔNIBUS:  O ônibus inteiro será limpo e desinfetado todas as noites.  Além disso, as áreas 

de alto toque serão desinfetadas entre cada corrida do ônibus. 

Se tiver dúvidas, por favor entre em contato com o Steve Phalen, Coordenador de Transportes MPS 

(508-460-3509 x13815, transportation@mps-edu.org.) ou com sua escola.    


