
 Prezadas Famílias, 

 Estamos indo de outono para os meses de inverno que trazem consigo o aumento de casos de 
 doenças em nossa população estudantil, incluindo a COVID-19, resfriados e gripes,  RSV (Vírus 
 Respiratório Sincítico)  e outras infecções respiratórias.  Por causa disso, queremos aproveitar esta 
 oportunidade para dar-lhe informações sobre como proteger sua(s) criança(s) de ficar doente para 
 que possam continuar a frequentar a escola e participar do aprendizado. Por favor, consulte a 
 notificação recente do Departamento de Saúde Pública e o Capítulo de Massachusetts da 
 Academia Americana de Pediatras  aqui. 

 Lavagem das mãos 
 A lavagem frequente das mãos com água e sabão ou desinfetante de mãos em casa e na escola é 
 importante durante todo o ano, mas especialmente durante a temporada de resfriados e gripe. 
 Você pode aprender mais sobre como e quando lavar suas mãos  aqui  . 

 O antisséptico de mãos à base de álcool é agora considerado um medicamento. Se você não quiser 
 que sua criança use antisséptico de mãos à base de álcool na escola, por favor, forneça a sua 
 enfermeira da escola uma carta que declare seus desejos. 

 Mantenha sua criança fora da escola quando estiver doente. 
 A cada dia, muitos cuidadores se deparam com uma decisão: devemos manter nossa(s) criança(s) 
 doente(s) em casa ou enviá-la(s) à escola? Muitas vezes a forma que uma criança parece e age 
 pode tornar esta decisão uma decisão óbvia. As seguintes diretrizes devem ser consideradas ao 
 tomar a decisão: 

 ●  Febre  -  A criança deve permanecer em casa se tiver  uma febre maior que 100.0°F. A 
 criança pode voltar à escola depois de 24 horas sem febre, sem remédios redutores de 
 febre como o Tylenol ou Advil. 

 ●  Diarreia/Vomitando  -  Uma criança com diarréia e/ou  vomitando deve ficar em casa e 
 retornar à escola somente depois de estar livre de sintomas por 24 horas. 

 ●  Resfriados  -.Considere manter sua criança  em casa  se ele(a) estiver sentindo desconforto 
 por sintomas de resfriado, tais como congestão nasal e tosse. Uma descarga verde contínua 
 do nariz pode ser um sinal de infecção; considere ter a criança vista por seu provedor de 
 saúde. 

 ●  Sintomas de COVID-19  -  Se sua criança tem  sintomas  de COVID-19  , por favor, 
 mantenha-a em casa, fora da escola, teste-a com um teste rápido de antígeno e consulte o 
 provedor de saúde de sua criança. Leia sobre os  protocolos  de COVID-19 do Outono de 
 2022 da MPS aqui. 

 ●  Sintomas da gripe  -  Os sintomas da gripe  podem parecer  semelhantes aos sintomas da 
 COVID. Por favor, mantenha sua criança em casa, fora da escola quando ela estiver com 
 sintomas semelhantes aos da gripe e consulte seu provedor de saúde. Ter um provedor de 
 saúde administrando um teste específico que detecta tanto a gripe quanto a COVID-19 
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 permite que sua criança seja diagnosticada e tratada para o vírus específico que ela tem 
 mais rapidamente. O tratamento precoce da COVID-19 e da gripe pode reduzir o risco de 
 ficar muito doente. Você pode ler sobre as semelhanças entre os sintomas da COVID e da 
 gripe  aqui  . 

 ●  Conjuntivite  -.Após um diagnóstico de conjuntivite,  a criança pode voltar à escola em 24 
 horas. 

 ●  Irritação de pele  - As doenças infecciosas comuns  com irritação de pele são mais 
 contagiosas nos estágios iniciais. Uma criança com irritação de pele suspeitosa deve 
 retornar à escola somente após um provedor de saúde ter feito um diagnóstico e autorizado 
 o retorno da criança à escola. 

 Uma criança doente terá dificuldades para aprender e terá dificuldade para participar das aulas. 
 Manter uma criança doente em casa também previne a propagação de doenças na comunidade 
 escolar e permite que a criança tenha a oportunidade de descansar e se recuperar.  Não deixe de 
 notificar a enfermeira da escola de sua criança  aqui  se ele(a) for diagnosticado com COVID, 
 RSV, Gripe, Infecção de Garganta ou Mono. 

 Vacinas contra a Gripe e a COVID-19 
 As vacinas contra gripe e COVID-19 continuam sendo a melhor maneira de prevenir doenças 
 graves e manter as crianças nas salas de aula prontas para aprender. Fale com a enfermeira de 
 sua escola para obter mais informações sobre estas vacinas. Agende uma consulta com o provedor 
 de saúde de sua criança para obter as vacinas. 

 ●  As vacinas contra gripe e COVID-19 reduzem o risco de doenças e hospitalização entre as 
 crianças. 

 ●  Eles reduzem o risco de enfermidades, o que pode impedir que sua criança falte à escola e 
 que você tenha que faltar ao trabalho. 

 ●  Ajudam a prevenir a propagação de doenças a familiares e amigos, incluindo bebês com 
 menos de 6 meses, que são muito jovens para receber uma vacina contra a gripe 

 ●  Todas as crianças com 6 meses ou mais devem ser vacinadas a cada ano com a vacina 
 contra a gripe; 

 ●  As crianças que se qualificam tanto para a vacina contra a gripe quanto para a vacina contra 
 a COVID-19 podem recebê-las ao mesmo tempo. 

 ●  Crianças de 6 meses a 8 anos que estão recebendo a vacina da gripe pela primeira vez ou 
 que receberam apenas uma dose antes de 1 de julho de 2022, ou cujo estado de vacinação 
 é desconhecido, devem receber duas doses de vacina da gripe com pelo menos quatro 
 semanas de intervalo. Todas as outras crianças devem receber uma dose nesta temporada. 

 Imunizações Necessárias para Frequentar a Escola: 
 Sua crianca é requerida pelo regulamento de Massachusetts (  105 CMR 220.00 - Imunização dos 
 Estudantes Antes da Admissão na Escola  ) e pela Norma  do Comitê Escolar de  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 
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 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 
 que sua criança precisa para frequentar a escola. 

 Exames Fisicos: 
 Regulamento de Massachusetts  105 CMR 200.000: Exame  Físico de Crianças das Escolas  requer 
 que cada aluno 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 . Se você ainda não o fez, favor fornecer 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. 

 Crianças com Necessidades Especiais de Saúde 
 Se sua criança tem uma necessidade especial de assistência médica, como asma, alergias com 
 risco de vida, diabetes, convulsões, TDAH, é auxiliado com tecnologia médica, ou qualquer outra 
 condição que requeira serviços especiais de saúde na escola, favor marcar uma consulta com a 
 enfermeira da escola para falar sobre como as necessidades de sua criança podem ser atendidas. 

 Informação de Contato de Emergência 
 Se você não fez ainda, favor fornecer à sua escola e à enfermeira da escola  quatro  contatos de 
 emergência que podem buscar sua criança na escola se ela ficar doente durante o dia. 

 ●  Os alunos precisarão ser buscados na escola dentro de  uma  hora após ter entrado em 
 contato com você para buscá-los. 

 ●  Por favor, atualize suas informações de contato de emergência assim que elas mudarem. 

 Obrigado por sua atenção a estas informações importantes e por sua parceria em manter nossas 
 comunidades escolares como centros de aprendizado saudáveis! A enfermeira da escola de sua 
 criança pode ser um tremendo apoio para ajudar a manter sua(s) criança(s) saudável(eis) durante 
 todo o ano letivo. Por favor, sinta-se à vontade para contatá-los com quaisquer perguntas ou 
 preocupações ou para atualizar as informações de saúde de sua(s) criança(s). Você pode encontrar 
 as informações de contato deles(as)  aqui  . 

 Obrigado por tudo o que você está fazendo para manter a saúde e o bem-estar dos estudantes. 

 Christine Harrington, M.Ed., B.S.N., R.N. 
 Supervisor de Serviços de Saúde 
 Escolas Públicas de Marlborough 
 25 Union Street 
 Marlborough, MA 01752 
 Telephone: 508-460-3509 ramal- 13839 
 Fax: 508-624-6963 
 Celular: 774-509-9309 

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
https://docs.google.com/document/d/1Hgf9RO7CgvVxGe5GDc1gcY-CyeC2u1YWEi4J335chBY/edit



