
Boa tarde Famílias da Whitcomb!   
 

Bem-vindo à Escola Intermediaria Whitcomb!  Estamos entusiasmados por ver velhos e novos amigos 

dentro de poucos dias.  Os protocolos do Covid são prioridade no escritório de saúde.  Estamos enviando 

algumas atualizações e alertas para informar vocês sobre alterações para o próximo ano letivo.   
 

1.  Por favor, nos envie os exames físicos e imunizações para a sua criança.  É necessário que cada aluno 

tenha um exame físico para entrar na 7ª série.  Também é exigido que todas as crianças tenham vacinas 

atualizadas para entrar.  Por favor, consulte o CDC para Horários de Imunização de Massachusetts.  Pode 

enviar os registos por fax para 1-508-624-6976.   
 

2.  Medicamentos:  Se a sua criança precisar de algum medicamento durante o dia escolar DEVE trazê-lo 

para a escola com uma ordem médica válida, assim como um plano de cuidados, se necessário.  Nenhum 

medicamento será aceito sem todos os formulários.  Todos os formulários podem ser encontrados no 

website da MPS. Pedimos que todas as famílias façam todos os esforços para darem doses matinais de 

medicamentos a fim de reduzir os estudantes de terem de entrar no consultório de saúde mais do que o 

necessário.  Temos todo o prazer em acomodar as doses da tarde e  os medicamentos conforme 

necessário.    
 

3. Se precisar de deixar os medicamentos para a sua criança, por favor faça o seu registro através do 

seguinte link. https://www.signupgenius.com/go/10C0D4EADA92AA0F4CF8-whitcomb As entregas de 

medicamentos serão feitas apenas por horário marcado.  Por favor, venha com toda a documentação e 

medicamentos necessários. Usar uma máscara e dirigir-se à porta nº 2 na parte de trás do edifício. Iremos 

cumprimentá-lo lá. 
 

4.  Todas as crianças que entram no escritório devem usar uma máscara. As coberturas protetoras mantêm 

os estudantes saudáveis seguros e mantêm as suas crianças protegidas dos estudantes que possam estar 

doentes.   
 

5.  Existe um escritório separado para as crianças que não se sentem bem.  Uma enfermeira avaliará a sua 

criança e, se for descoberto que ela está doente, espera-se que o estudante seja buscado dentro de 30 

minutos.  Por favor, faça os devidos ajustes na sua lista de contatos para que possamos ter a sua criança 

em casa o mais cedo possível.  Se o seu celular ou e-mail mudar, por favor informe a escola, para que 

possamos fazer as alterações necessárias.   
 

6.  Estamos pedindo que faça um check in diário com a sua criança.  Se eles estiverem com febre (100.0), 

vômitos, diarreia, falta de ar, fadiga, perda recente de gosto ou cheiro, dor de cabeça, ou simplesmente 

não se sentirem bem em geral, MANTENHA-OS EM CASA e observe e chame o seu pediatra se 

necessário.  Precisamos e queremos manter os nossos estudantes e funcionários seguros e precisamos da 

sua ajuda para fazer isso. 
 

7.  Novo: Todos os estudantes em Massachusetts são obrigados a receber uma vacina contra a gripe, no 

entanto, não é necessário que a mesma seja submetida até 31 de Dezembro de 2020.  Se tiver alguma 

dúvida, por favor não hesite em telefonar. 
 

Obrigado a todos por facilitarem esta transição e por manterem as suas crianças saudáveis e seguras neste 

ano letivo.  Estamos ansiosos por ver os seus rostos e também conhecer novos rostos.   

Como sempre, estamos aqui para qualquer pergunta em jlee@mps-edu.org ou kdalessandro@mps-edu.org  

Com carinho,  

Karen D'Alessandro e Jennifer Lee 

Enfermeiras das Escolas Whitcomb  
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