
 

 

Caras famílias da LPS, 

À medida que a aprendizagem presencial e as atividades começam, a Lynn Public Schools quer assegurar-

vos que a saúde e a segurança do vosso filho é a nossa principal prioridade. De modo a proporcionar um 

ambiente de aprendizagem seguro para toda a comunidade escolar e prevenir a propagação de doenças 

durante a pandemia da COVID-19, as seguintes orientações estarão em vigor: 

A Lynn Public Schools seguirá as orientações do DESE para responder aos cenários COVID-19 nas escolas. 

Poderá encontrar este documento em Protocolos para Responder a Cenários COVID-19. 

A informação sobre as Disposições de Viagens de Massachusetts está localizada em Disposições de Viagens 

de MA. 

Obrigado pela vossa colaboração e compreensão. A Lynn Public Schools está empenhada em avaliar, ajustar 

e comunicar-vos as mudanças à medida que começamos a aprendizagem presencial. 

Atenciosamente,  

Patrick Tutwiler, PhD 
Superintendente 

Monitorização Diária da Saúde: Antes de um aluno poder frequentar a aprendizagem presencial, um dos pais deve 
assinar e submeter à sua escola um Acordo de Rastreio de Saúde Diário Covid-19. Os pais/tutores devem monitorizar 
diariamente os seus filhos quanto aos sintomas, exposição e viagens no âmbito da COVID-19, tal como consta no 
Acordo de Rastreio de Saúde Diário Covid-19. Os pais devem manter os seus filhos em casa no caso de sintomas, 
exposição ou viagem no âmbito da COVID-19 e notificar o enfermeiro da escola o mais rapidamente possível. Os 
funcionários irão concluir uma verificação diária on-line da Covid-19 antes de se apresentarem ao trabalho todos os 
dias e os visitantes irão preencher um questionário de rastreio de saúde antes de entrarem em qualquer edifício escolar. 

Máscaras: Todos os alunos, funcionários e visitantes serão obrigados a usar uma máscara de tecido ou cirúrgica. Se 
um indivíduo não puder usar uma máscara, por favor, envie um atestado médico ao enfermeiro da escola. Não são 
permitidas polainas, bandanas/lenços, balaclavas, viseiras isoladamente ou máscaras com válvulas. Os alunos terão 
pausas sem máscara durante o dia escolar. 

Distanciamento Social: As mesas serão espaçadas com um mínimo de 3-4 pés de distância. Os alunos terão lugares 
atribuídos e permanecerão em coortes, se possível. Enquanto comem, os alunos estarão espaçados entre si a 6 pés 
de distância. Os alunos terão portas de entrada e saída designadas. As salas de aula e os funcionários terão casas de 
banho/banheiros designadas. Os funcionários terão à sua disposição equipamento de proteção individual, conforme 
necessário. 

Higiene das Mãos: Os higienizadores de mãos estarão localizados na entrada da escola, bem como em cada sala de 
aula. Os alunos e os funcionários utilizarão os higienizadores de mãos ou lavarão as mãos à entrada/saída; antes de 
comerem; depois de tocarem no rosto; depois de usarem a casa de banho/banheiro; e durante todo o dia escolar, 
conforme necessário.. 

Área de Espera Médica:  Cada edifício escolar terá uma área de espera médica. Os alunos com sintomas semelhantes 
aos da COVID-19 aguardarão aqui até serem dispensados. O enfermeiro da escola ou um funcionário qualificado irá 
monitorizar esta sala quando necessário. Os alunos com sintomas não serão autorizados a apanhar o autocarro/ônibus 
para casa e devem ser recolhidos. 

Desinfeção: Os funcionários auxiliares irão desinfetar áreas de alto contacto e salas de aula no fim de cada dia e 
conforme necessário ao longo do dia escolar. A limpeza minuciosa de cada edifício escolar continuará semanalmente 
e após a denúncia de um caso COVID-19.     

Notificações: As famílias e os funcionários receberão uma notificação se a sua escola tiver um caso reportado de 
COVID-19. Os indivíduos identificados como um contacto próximo (<6 pés durante >10-15 minutos) receberão uma 
chamada do conselho de saúde local ou do enfermeiro da escola.  
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.docx
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order

