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Bem-vindas de volta, Famílias da LPS,  
 

A Lynn Public School quer garantir a você que a saúde e a segurança de seu filho são nossa 

prioridade. A fim de fornecer um ambiente de aprendizagem seguro para toda a comunidade escolar 

e prevenir a propagação de doenças durante a pandemia de COVID-19, as seguintes diretrizes 

serão aplicadas: 
 

Monitoramento Diário de Saúde: Os pais/responsáveis devem monitorar os filhos diariamente 

quanto a Covid-19 ou sintomas de doença. O aluno deve ficar em casa se tiver sintomas. Os 

pais/responsáveis irão relatar os sintomas ou exposição ao enfermeiro da escola, que fornecerá mais 

instruções e autorização para retorno às aulas. Os funcionários também farão o próprio 

monitoramento quanto a sintomas ou exposição e notificarão o enfermeiro da escola antes de se 

apresentarem à escola. Todos os visitantes serão triados na chegada a qualquer instalação escolar. 
 

Viagem:  Indivíduos não vacinados que viajam para fora do estado devem permanecer em casa e 
notificar o enfermeiro da escola para instruções adicionais.    

Máscaras:  Todos os alunos, funcionários e visitantes deverão usar uma máscara cirúrgica ou de 
tecido. Se um indivíduo não puder usar máscara, envie um atestado médico para a enfermagem 
da escola. Polainas, bandanas, buffs, protetores faciais sozinhos ou máscaras com válvulas não 
são permitidos. 

Distanciamento Social:  Não há exigência de distanciamento físico. As carteiras estarão 
dispostas com espaçamento de 3 pés, se possível. Os alunos terão um assento atribuído e 
permanecerão em grupos, se possível. 

Higienização das Mãos: O desinfetante para as mãos estará localizado na entrada da escola, 
bem como em cada sala de aula. Os alunos e funcionários usarão desinfetante para as mãos ou 
lavarão as mãos na entrada/saída, antes de comer, depois de tocar o rosto, depois de usar o 
banheiro e durante todo o dia escolar, conforme necessário. A equipe receberá equipamentos de 
proteção pessoal, conforme necessário. 

Desinfecção: A equipe de limpeza desinfetará as áreas de alto contato e as salas de aula no final 
de cada dia e conforme necessário durante o dia escolar. 

Notificações: Famílias e funcionários receberão uma notificação se a sua escola tiver um caso de 
COVID-19 relatado. Indivíduos identificados como um contato próximo receberão uma ligação do 
conselho de saúde local ou do enfermeiro da escola. 

Agradecemos a sua cooperação e compreensão! A Lynn Public Schools está comprometida em 
avaliar, ajustar e comunicar a você todas as mudanças durante o ano letivo. 

RECURSOS: 

Diretrizes do DESE (Departamento de Educação Elementar e Secundária) para COVID-19: 
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html  
Viagem: https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel 
Locais de Testagem de Covid: https://cityoflynn.net/covid19/testing.shtml   
Locais de Vacinação: http://www.lynnma.gov/covid19/vaccine.shtml 
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