
Prezadas famílias Perkins,

Como estamos prestes a iniciar o semestre de outono e receber nossos alunos de volta ao campus
em 6 de setembro, atualizaremos nossos protocolos COVID-19 para estar mais alinhados com as
orientações mais recentes do DESE/DPH, nossas escolas de pares e as expectativas da
comunidade. Essas mudanças estão sendo feitas após uma consulta cuidadosa com nossos
Diretores Médicos do Boston Children's Hospital, nossa equipe Perkins Health Services e a
Equipe de Liderança Perkins. Continuamos a ser guiados pelo nosso compromisso com a saúde e
segurança da comunidade. Os novos protocolos COVID-19 entrarão em vigor na terça-feira,
6 de setembro de 2022.

Orientação DESE e DPH
Com as vacinas COVID-19 agora prontamente disponíveis, tratamentos acessíveis para aqueles
com maior risco de doença grave e ampla disponibilidade de autotestes, DESE e DPH evoluíram
sua orientação para estratégias de mitigação focadas em indivíduos vulneráveis   e sintomáticos.
Eles não estão mais recomendado requisitos universais de máscara, testes de vigilância de
indivíduos assintomáticos, rastreamento de contatos ou testes de teste para permanecer nas
escolas. Em resposta, muitas de nossas escolas de pares fizeram a transição de seus protocolos
COVID-19 para refletir essa orientação.
● Veja as orientações do DESE COVID-19 (incluindo a atualização de 15 de agosto)
● Veja as orientações do CDC para escolas de ensino fundamental e médio (11 de agosto de

2022)

Resumo dos protocolos atualizados da Perkins COVID-19 O

● Mascaramento para alunos será opcional.
● O auto atestado on-line diário do aluno será substituído por uma autoavaliação diária em

casa.
● Os alunos que são sintomáticos devem fazer um teste rápido em casa antes de vir ao

campus.
● Alunos sintomáticos na escola serão testados rapidamente na Perkins (Por favor,

preencha o consentimento em anexo para o teste rápido na escola e devolva até 6 de
setembro). O

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-childcare-guidance.html


● O teste de piscina para alunos será descontinuado. Os testes rápidos em casa sintomáticos
dos alunos continuarão.

● Funcionários e alunos que testaram positivo para COVID-19 deverão relatar seu caso
positivo à Perkins e isolar adequadamente.

● O rastreamento de contatos será descontinuado.
● Relatórios resumidos por e-mail de casos positivos de COVID-19 em nossa comunidade

agora serão enviados mensalmente.
● Somente visitantes essenciais são permitidos no campus, e o auto-atestado de visitante

permanecerá em vigor.

Queremos reconhecer que dentro de nossa comunidade haverá uma reação mista a essas
mudanças. Nosso objetivo é manter aspectos de nossos protocolos atuais do COVID-19 que nos
ajudarão a mitigar a disseminação enquanto respondemos às orientações e normalização do
COVID-19 como uma doença endêmica. A mudança mais visível será a mudança para o
mascaramento opcional. A partir de 6 de setembro, cada aluno/família escolherá usar ou não uma
máscara com base em sua própria situação pessoal. Como uma comunidade inclusiva e receptiva,
pedimos a todos que respeitem a escolha de mascaramento de cada pessoa.

Gostaríamos de lembrar a todos que permaneçam vigilantes no reconhecimento de possíveis
sintomas do COVID-19. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre os protocolos atualizados,
envie um e-mail para deb.kelly@perkins.org. Obrigado por tudo que você faz para ajudar a
manter nossa comunidade segura e saudável.

Best,
Debra E. Kelly DNP,MS, RN
Diretora de Serviços de Saúde



COVID-19 Diretrizes para o ano letivo 2022-2023

Em vez de atestado, os alunos devem realizar monitoramento rigoroso dos
sintomas diariamente antes de vir ao campus.

Se apresentar os seguintes sintomas, não vá à escola e faça um teste rápido de
COVID:

● Febre (100,00 Graus Fahrenheit ou superior), calafrios ou calafrios
● Tosse (não devido a outra causa, como tosse crônica)
● Falta de ar ou dificuldade respiratória
● Fadiga
● Dores musculares ou no corpo
● Dor de cabeça quando em combinação com outros sintomas
● Nova perda de paladar ou olfato
● Dor de garganta quando em combinação com outros sintomas
● Congestão nasal ou coriza (não devido a causas como alergias) quando em

combinação com outros sintomas
● Náuseas, vômitos ou diarreia quando em combinação com outros sintomas

(Por favor, veja as diretrizes abaixo)

Negativo para COVID-19

Pode retornar à escola se os seguintes critérios forem
atendidos:

● Receber um resultado de teste rápido de antígeno
negativo para COVID-19,

● Ter melhora significativa nos sintomas,
● Ter estado sem febre por pelo menos 24 horas

sem o uso de medicamentos para baixar a febre



Positivo para COVID-19

Máscara Pode Não mascarar

Quarentena por 5 dias e usar
máscara até o dia 10

Pode retornar à escola quando
os seguintes critérios forem
atendidos:

o   Sem no dia 5, retornar no
dia 6 com teste negativo

o   Com sintomas: Você pode
encerrar o isolamento após o
dia 5, (retorna dia 6 com
teste negativo) se:

● Você estiver sem febre
por 24 horas (sem o
uso de medicamentos
para baixar a febre)

● Seus sintomas
estiverem melhorando

● E pode mascarar por
mais 5 dias

Quarentena por 10 dias

Pode retornar à escola quando
os seguintes critérios forem
atendidos:

o   Sem no dia 10, retornar
no dia 11 com teste negativo

o   Com sintomas: Você pode
encerrar o isolamento após o
dia 10, (retorne no dia 11
com teste negativo) se:

● Você estiver sem febre
por 24 horas (sem o
uso de medicamentos
para baixar a febre)

● Seus sintomas
estiverem melhorando

*** Qualquer Parte disso o protocolo está sujeito a alterações por qualquer motivo, incluindo,
sem limitação, se os casos aumentarem ou houver novas recomendações do condado, CDC ou
DESE


