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Prezadas famílias da Lynn,  

 

O Departamento Escolar de Lynn e a Divisão de Saúde Pública da cidade de Lynn estão em comunicação e 

trabalhando com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts sobre o Coronavírus.  As atualizações 

diárias são fornecidas pelo Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e queremos garantir que o risco 

imediato para o público em geral permaneça baixo.    

O Centro de Controle de Doenças (CDC) divulgou uma orientação pedindo que indivíduos que retornaram 

recentemente de países com transmissão disseminada e contínua do vírus para a auto quarentena por 14 dias a 

partir do dia em que deixaram o país identificado.  Esses países são: China, Itália, Irã e Coréia do Sul.  Se você 

saiu de um dos países identificados em 22 de fevereiro de 2020 ou depois, solicito que você alerte o diretor 

responsável por seu/sua filho(a) o mais rápido possível.  Em seguida, de acordo com as orientações do CDC, 

você deve se colocar em quarentena por um total de 14 dias a partir da data de partida do país identificado.   

Como sempre, precauções simples ajudarão a impedir a propagação da gripe e outras doenças respiratórias: 

• Cubra a boca quando tossir ou espirrar, usando um lenço de papel ou a parte interna do cotovelo 

• Lave as mãos por 20 segundos com sabão e água morna com frequência e use desinfetante para as mãos 

• Se você estiver com febre ou estiver doente, fique em casa e ligue para o seu médico 

• Se seu/sua filho(a) estiver com febre, ele(a) não deve voltar à escola até que fique sem febre por 24 

horas sem o uso de medicamentos para redução da febre.     

• Tome a vacina contra a gripe - não é tarde demais! Encontre mais informações sobre a gripe e onde 

obter uma vacina contra gripe aqui: https://www.mass.gov/info-details/what-should-i-know-about-flu 

 

O Coronavírus é uma situação em evolução que estamos monitorando de perto.  Tenha certeza de que estamos 

monitorando as preocupações com a saúde dos alunos.  Além disso, o Departamento de Serviços de Inspeção 

está desinfectando as escolas, como faria normalmente durante a estação de gripes e resfriados, além de 

desinfetar as áreas de "alto toque" (maçanetas das portas, barras de pressão nas portas, corrimãos, etc.) como 

parte de seu protocolo de limpeza diária.  Estamos seguindo todas as diretrizes recomendadas para garantir a 

segurança de nossos alunos e funcionários.  

Continuamos profundamente comprometidos com o bem-estar dos alunos e funcionários e continuaremos 

compartilhando novas informações com você, conforme necessário.   Visite o site do Centro para Controle de 

Doenças - CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus) para obter mais informações.   Também forneceremos 

atualizações em www.lynnschools.org e em nossa página no Facebook. 

Atenciosamente, 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente de Escolas 
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