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CONSENTIMENTO DE TESTE DE COVID

setembro 7 dede2021

Queridas famílias,

Obrigado por seu apoio contínuo enquanto nos acomodamos no ano escolar de 2021-2022. Na Abby Kelley Foster Charter
Public School, manter seu (s) aluno (s) e nossa equipe seguros é uma prioridade. Aprendemos muito no ano passado sobre
o gerenciamento de COVID em nossas escolas e nossa orientação e procedimentos atuais para a comunidade de Abby
Kelley refletem as recomendações mais atualizadas do Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE), do
Centro de Controle de Doenças ( CDC) e o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (DPH).

Durante as primeiras duas semanas de aula, tivemos uma série de casos CoVID positivos em todas as três escolas no
distrito de AKFCS.  Pedimos que você continue a ser diligente em NÃO enviar alunos à escola se eles estiverem doentes /
sintomáticos ou se outra pessoa da família tiver testado positivo para COVID. Devemos fazer tudo o que pudermos para
garantir a segurança de todos os funcionários e alunos. Por favor, NÃO mande alunos para a escola se eles estiverem
doentes ou se você tiver que dar a eles redutores de dor como tylenol ou motrin pela manhã.

Como mencionei no webinar de volta às aulas realizado em 17 de agosto, e para ajudar a garantir a segurança de todos em
nossa comunidade, Abby Kelley está oferecendo testes COVID no local para nosso distrito. O programa de teste no local
COVID 2021-2022 tem três opções que as escolas podem selecionar: Teste sintomático para alunos que apresentam
sintomas de COVID na escola, verificações de segurança COVID de rotina para evitar a propagação do vírus não
detectado entre alunos que não apresentam sintomas e Teste e Stay para alunos que podem ter sido expostos durante a
escola, mas não estão apresentando sintomas. Cada um desses testes exige um esfregaço nasal rápido e não invasivo que é
coletado sob a supervisão de uma enfermeira da escola.

Abby Kelley está oferecendo as três opções de teste. Inscrever-se para consentimento uma vez permitirá que seu aluno
seja testado da maneira apropriada para esta situação de mudança. Esses testes são GRATUITOS para TODOS os
funcionários e alunos e não há limite para o número de vezes que um aluno ou membro da equipe pode participar
desses testes durante o ano letivo. Esses testes são para TODOS os alunos e funcionários, independentemente do
estado de vacinação. Os alunos só podem participar com permissão e consentimento dos pais ou responsáveis. É
importante para Abby Kelley que você esteja totalmente informado sobre o processo; podemos responder a quaisquer
perguntas que você tenha sobre o processo, no entanto você deve se inscrever e dar o seu consentimento para testar seu
aluno. Cada uma das três partes do nosso programa de teste é explicada abaixo; como são conduzidos, para que são
usados.

O Teste Sintomático é usado quando um aluno / membro da equipe mostra sintomas potenciais de COVID durante a
escola. Alguns sintomas parecem idênticos a outras doenças, como resfriado ou gripe, e este teste rápido nos diz se um
aluno / funcionário sintomático tem COVID ou não. A enfermeira entrará em contato com os pais / responsáveis   para que
saibam que o aluno está se sentindo mal e, em seguida, realizará o teste rápido. Assim que os resultados deste teste
estiverem de volta em 15 minutos, a enfermeira será capaz de determinar se o aluno (com sintomas mínimos e teste rápido
negativo) pode permanecer na escola.

A Escola Pública Abby Kelley Foster Charter não discrimina os com base na raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual,
deficiência ou falta de moradia e todos os alunos têm igual acesso ao programa de educação geral e a toda a gama de quaisquer programas de educação

ocupacional / vocacional oferecidos pelo distrito.
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Test and Stay permite que alunos / funcionários que são identificados como um contato próximo com um indivíduo
COVID positivo no ambiente escolar permaneçam na escola se o aluno / funcionário não estiver apresentando sintomas.
Em vez de necessitarem de quarentena e faltar à escola, esses alunos / funcionários farão um teste rápido diário enquanto
permanecerem na escola, desde que não sejam sintomáticos. Alunos / funcionários participam de testes e permanecem por
pelo menos sete dias após a exposição.

As verificações de segurança COVID de rotina (chamadas de 'Testes agrupados' no ano letivo passado) minimizam a
interrupção do aprendizado, ajudando-nos a detectar a possível disseminação do vírus antes que comece. Cada aluno
administra a verificação de segurança em si mesmo semanalmente. As amostras são coletadas na escola em grupos de
5-10 indivíduos. As amostras são agrupadas e enviadas para o laboratório - todas as amostras do grupo são testadas para
COVID-19 juntas. Em quase todos os casos, levará menos de 24 horas para receber os resultados da verificação de
segurança. Os alunos podem continuar a frequentar a escola enquanto aguardam os resultados da verificação de segurança;
eles não precisam ser colocados em quarentena enquanto aguardam os resultados. Se um teste de verificação de segurança
for positivo, os alunos do grupo farão testes individuais para determinar quais alunos do grupo produziram o teste
positivo. A enfermeira entrará em contato com a família sobre as próximas etapas.

Se um aluno / membro da equipe for positivo para COVID usando qualquer um dos testes deste programa, ele deve ficar
em quarentena em casa para o CDC recomendado dez dias a partir do início dos sintomas ou dez dias após o teste positivo
antes de retornar à escola. O aluno / funcionário também deve estar sem febre por 24 horas (sem o auxílio de remédios).

Estamos oferecendo essas opções de teste para ajudar nossa comunidade a se manter segura, oferecer aos pais uma
maneira conveniente de descartar COVID, manter os alunos na escola para aprender o maior tempo possível e ter
informações imediatas disponíveis para nós. We preciso de sua ajuda para tornar este programa bem sucedido e
seguro Abby Kelley para nossos funcionários e alunos.

Para participar do programa, você deve registrar seu aluno e assinar um formulário de consentimento em seu nome. Abby
Kelly planeja começar o programa de testes já na- segundafeira, 13 de setembro. Por favor, registre-se o mais rápido
possível, embora você possa optar por aderir a qualquer momento neste ano.

Para saber mais sobre nosso programa de testes COVID-19, visite www.akfcs.org.  Se você tiver perguntas adicionais
sobre o programa, entre em contato com a Enfermeira do aluno:

Escola primária: Melissa Joubert mjoubert@akfcs.org ou 508-854-8400 ramal 2604

Middle School: Ariel Stricker astricker@akfcs.org ou 508-854-8400 ramal 3604

High School: Sara Ramirez sramirez@akfcs.org ou 508-854-8400 ramal 4604

Esperamos que essas medidas, além do uso de máscara, lavagem das mãos e limpeza frequente dentro de nossos prédios,
mantenham nossas escolas seguras e seu (s) aluno (s) na escola. Obrigado por seu apoio contínuo durante este momento
desafiador.

,
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AtenciosamenteHeidi Paluk
Diretora Executiva Interina
Abby Kelley Foster Charter School
hpaluk@akfcs.org
508-854-8400 ramal 3565
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