
Prezadas famílias de Marlborough, 

 

Estamos animados em recebê-los de volta ao novo ano letivo, depois do que esperamos ter 

sido umas férias de verão seguras e saudáveis! 

 

Nosso objetivo este ano é manter todos na escola saudáveis e prontos para aprender. 

Gostaríamos de lhe dar informações importantes que possam ajudar suas crianças a 

permanecerem seguras e saudáveis durante todo o ano letivo. 

 

COVID -19: Durante este ano letivo, esperamos que nossas comunidades escolares 

possam experienciar oportunidades educacionais completas. Portanto, continuaremos 

a estar atentos ao vírus, pois ele continua sendo uma presença em nossas vidas. As 

informações fornecidas aqui, refletem as orientações mais atualizadas da COVID-19 do 

Departamento de Saúde Pública de MA e do Departamento de Educação Elementar e 

Secundária. 

 

Máscaras:  As máscaras não são necessárias, exceção feita nas secretarias de saúde da 

escola. Entretanto, qualquer pessoa que deseje continuar usando uma máscara, incluindo 

aqueles que enfrentam maior risco da COVID-19, será apoiada em sua decisão de continuar 

usando a máscara. 

 

Vacinas da COVID-19: Vacinas e reforços continuam sendo a melhor maneira para proteger 

você e sua família, reduzir a expansão da COVID-19, e diminuir as chances de doenças graves e 

hospitalização. Crianças com seis meses ou mais que vivem ou vão à escola em 

Massachusetts podem agora ser vacinadas. A vacina é segura, gratuita e efetiva. Não é 

necessária nenhuma identificação ou seguro. Visite VaxFinder.mass.gov para agendar uma 

consulta para uma vacina ou um reforço. Você pode aprender sobre eventos de vacinas para 

pessoas com deficiências ou necessidades de apoio sensorial em VaxAbilities.  

 

Diretrizes para Crianças com Sintomas NÃO Expostos à COVID-19: 

Recomendamos monitorar sua criança diariamente em busca de sintomas da COVID-19. Os 

sintomas podem incluir qualquer um dos seguintes: 

● Febre (100,0° Fahrenheit ou superior), calafrios ou calafrios trêmulos 

● Dificuldade em respirar ou falta de ar 

● Nova perca do paladar ou do olfato 

● Dores musculares ou dores no corpo 

● Tosse (não devido a outras causas conhecidas, como uma tosse crônica) 

● Dor de garganta, quando em combinação com outros sintomas 

● Náusea ou vômito, quando em combinação com outros sintomas 

● Dor de cabeça, quando em combinação com outros sintomas 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0815covid19-guide-update.docx
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0815covid19-guide-update.docx
https://t.co/JWB07bt7RQ
http://vaxabilities.com/


● Cansaço, quando em combinação com outros sintomas 

● Congestão nasal ou corrimento nasal (não devido a outras causas conhecidas, como 

alergias), em combinação com outros sintomas. 

 Se sua criança apresentar algum desses sintomas em casa, mantenha-a em casa. 

● Informe a ausência à escola da sua criança e à enfermeira da escola. 

● Use um kit de autoteste rápido de antígeno para determinar se os sintomas de sua 

criança são de COVID-19. 

● Se o teste for negativo e os sintomas forem leves, sua criança poderá retornar à escola 

desde que esteja livre de febre por pelo menos 24 horas sem medicação para reduzir a 

febre, e se sinta bem. 

● Se os sintomas continuarem, piorarem ou se sintomas adicionais começarem, 

mantenha sua criança em casa e faça o teste novamente diariamente. 

● Se sua criança tiver um teste positivo, siga as diretrizes abaixo e notifique a 

enfermeira da escola. 

Se sua criança estiver na escola quando os sintomas se desenvolverem, eles serão avaliados 
pela enfermeira da escola e possivelmente enviados para casa.   

*** As enfermeiras da escola não farão os testes COVID-19 em alunos sintomáticos. As 
famílias receberão um kit de teste rápido de antígeno quando pegarem sua criança 
sintomática. Por favor, certifique-se de que suas informações de contato de emergência 
estejam atualizadas e desenvolva um plano para buscar sua criança na escola o mais rápido 
possível, caso seja necessário.**** 

Diretrizes para crianças que testam positivo para COVID (independentemente do status da vacina) 

● Se sua criança apresentar um teste positivo, deverá isolar em casa por pelo menos 5 
dias inteiros. 

● Para contar os dias de isolamento, o Dia 0 é o primeiro dia de sintomas ou o dia em que 
o teste positivo foi realizado, o que ocorrer primeiro.     

● Se sua criança não tiver sintomas ou sintomas estejam melhorando, e tiver estado livre 
de febre sem o uso de remédio para reduzir a febre por 24 horas, poderá retornar à 
escola no 6º dia e deverá usar uma máscara de alta qualidade na escola por mais 5 
dias, até o 10º dia. 

● Se sua criança permanecer livre de sintomas e tiver um teste negativo no 5º dia ou mais 
tarde, ela não precisará usar máscara. 

● Se sua criança não conseguir se mascarar, poderá retornar à sua programação escolar 
com um teste negativo no 5º dia ou mais tarde. 

● As máscaras podem ser removidas para comer, beber e quando estiver do lado de fora 

● Crianças imunocomprometidas devem isolar em casa por 10 dias e depois retornar no 
11º dia, se os sintomas estiverem melhorando.   

● Notifique a escola e sua enfermeira escolar se sua criança apresentar resultado 
positivo 

 

 
Diretrizes para Crianças Expostas à COVID-19 



●  Não é necessária nenhuma quarentena. 
 

Se sua criança exposta não tiver sintomas:    

● Podem frequentar a escola.  

● Devem usar uma máscara até o 10º dia. 

● Você deve testá-los no 6º dia após a exposição, como recomendado pela MA DPH.  

● Se sua criança desenvolver qualquer sintoma de COVID, siga as diretrizes abaixo. 
 

Se sua criança tiver sintomas: 
● Faça um teste rápido de antígeno em sua criança.   
● Se o teste for negativo, eles poderão frequentar a escola caso se sintam bem o 

suficiente. 
● Repita o teste 2 dias depois. 
● Teste-os novamente no 6º dia após a exposição, como recomendado pelo DPH (mas 

não obrigatório). 
● Sua criança deve usar uma máscara na escola até o 10º dia. 
● As máscaras podem ser removidas para comer, beber e quando estiver do lado de fora 

 
Se sua criança apresentar resultado positivo, siga as orientações acima para as crianças que 
apresentarem resultados positivos.  
 
O rastreamento de contato não é mais necessário. Continuaremos trabalhando com a Diretoria 
de Saúde de Marlborough no caso de um surto de COVID-19. 
 

Imunizações Necessárias para Frequentar as Escolas: 

Sua criança é obrigada pelo regulamento 1105 CMR 220.00 de Massachusetts -Imunização de 
Estudantes Antes da Admissão na Escola e pela Norma do Comitê Escolar Imunização de 
Estudantes para receber certas vacinas para frequentar a escola. Por favor, certifique-se de que 
sua criança esteja em dia com estas vacinas. Isto é de vital importância, especialmente porque 
a COVID-19 continua presente em nossas comunidades. Estas vacinas protegem os estudantes 
e a comunidade contra surtos de outras doenças graves evitáveis através de vacinas. Você 
pode saber mais sobre estes requerimentos de vacinação com o provedor de saúde de sua 
criança e sua enfermeira da escola. Marque hoje uma consulta com seu provedor de saúde 
para obter as vacinas de que sua criança precisa para frequentar a escola. 
 

Exames Físicos: 

Regulamentação de Massachusetts 105 CMR 200.000: Exame Físico de Crianças Escolares. 
exige que cada estudante que frequenta a escola pública tenha um exame físico dentro de um 
ano antes da entrada na escola ou dentro de 30 dias após a entrada na escola e ao entrar na 
pré-escola e nas séries K, 4, 7, e 10 . Caso ainda não o tenha feito, por favor, forneça à 
enfermeira da escola um registro do exame físico mais recente de sua criança. Sua enfermeira 
da escola pode lhe dar mais informações sobre a documentação que sua criança pode precisar 
para atender a este requisito.   
 
Agradecemos sua parceria conosco para garantir a saúde e segurança de sua criança e a 
segurança de nossa comunidade escolar. 

https://www.mass.gov/doc/105-cmr-220000-immunization-of-students-before-admission-to-school-0/download
https://www.mass.gov/doc/105-cmr-220000-immunization-of-students-before-admission-to-school-0/download
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/Policy.8.170.Immunization.pdf
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/39/Policy.8.170.Immunization.pdf
https://www.mass.gov/doc/immunization-requirements-for-school-entry-0/download
https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-20000-physical-examination-of-school-children

