
LYNN PUBLIC SCHOOLS 

Resposta a Cenários COVID-19 

Ano Letivo 2020/2021  

 Febre, calafrios ou tremores 

 Tosse (não devido a outra causa conhecida, tal 

como a tosse crónica 

 Dificuldade em respirar ou falta de ar 

 Recente perda de paladar ou olfato 

 Dor de garganta 

 Dor de cabeça quando em combinação com outros 

sintomas 

 Dores musculares/corporais 

 Náuseas, vómitos ou diarreia 

 Fadiga quando em combinação com outros 

sintomas 

 Congestão nasal ou nariz a pingar quando em 

combinação com outros sintomas 

Se o teste for positivo 

 Permanecer em casa durante pelo menos 10 

dias E até que tenham passado pelo menos 

24 horas sem febre e melhoria de outros 

sintomas  

 Monitorizar sintomas 

 Cumprir com o conselho de saúde local 

 Notificar o enfermeiro da escola e contactos 

pessoais próximos 

Se o teste for negativo 

Poderá voltar à escola quando estiver livre de 

sintomas durante 24 horas (sem medicação) 

Recusa em fazer o teste 

Permanecer em casa em autoquarentena   

12/2020 DLT 

A Lynn Public Schools seguirá as orientações da COVID-19 estabelecidas pelo Departamento de Ensino 

Primário e Secundário (DESE, na sua sigla em Inglês) e pelo Conselho de Saúde de Lynn. Por favor, 

esteja ciente de que estas orientações estão sujeitas a alterações. 

Qualquer pessoa que apresente os seguintes sintomas deverá fazer um teste à 

COVID-19 e isolar-se em casa enquanto espera pelo Resultado 

NÃO VENHA PARA A ESCOLA COM SINTOMAS 

Contacto Próximo:  

Se um aluno ou funcionário tiver contacto próximo com alguém que tenha testado positivo para a 

COVID-19, deverá notificar o enfermeiro da escola, ser testado e ficar em autoquarentena (ficar 

em casa). Por favor, enviar os resultados do teste ao enfermeiro da escola. 

Viagens: 

Qualquer pessoa que viaje para um estado de alto risco ou para fora do país deverá fornecer ao 

enfermeiro escolar uma cópia de um teste COVID-19 negativo realizado no prazo de 72 horas 

após o seu regresso ou no prazo de 2 dias após o seu regresso a Massachusetts. O indivíduo tem 

de se submeter à autoquarentena enquanto aguarda o resultado.  

Os estados de alto risco são atualizados semanalmente em mass.gov.  Também poderá consultar o seu enfermeiro escolar para obter 
informações atualizadas. 

Orientação Completa: Protocolos para Responder a Cenários COVID-19 / Disposições de Viagem de MA  

Locais de Teste Atuais: Locais de Teste COVID-19    

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order#lower-risk-states-
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.docx
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order
https://cityoflynn.net/covid19/resources.shtml#gpm1_2

