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1 ° de janeiro de 2022

Para nossas famílias Abby Kelley e funcionários :

Conforme voltamos de nossas férias de feriado, e como COVID e o variante Omicron começam a surgir localmente,
houve algumas mudanças substanciais nos Protocolos e expectativas do Distrito Escolar de Abby Kelley Foster
Charter School. Esses protocolos atualizados, para a saúde e segurança de nossos alunos, funcionários e famílias,
foram colocados em prática e atualizados com a orientação e melhores recomendações do Departamento de
Educação Elementar e Secundária (DESE), dos Centros de Controle de Doenças (CDC) e do Departamento de
Saúde Pública (DPH). Estas diretrizes substituem os protocolos de saúde da AKFCS lançados anteriormente em
agosto de 2021 e entram em vigor imediatamente.

Esta orientação atualizada, que está em alinhamento com o DESE e o CDC, reduz o número de dias que um aluno /
funcionário deve estar fora da escola se o teste for positivo para COVID. Pedimos que todos os membros da nossa
comunidade assumam a responsabilidade pessoal de manter todos seguros. Se você estiver doente e exibindo sintomas,
fique em casa independentemente da duração da orientação. Algumas pessoas se sentirão melhor após alguns dias e
podem retornar no dia 6; outras podem precisar de mais tempo para se recuperar. Essas diretrizes são apenas isso -
orientação - e precisaremos da cooperação de todos os membros de nossa comunidade para manter o AKFCS saudável,
especialmente nas próximas semanas.

Mudança abrangente na orientação:

Funcionários e alunos com teste positivo para COVID DEVEM permanecer em casa por 5 dias completos, voltando à
escola no dia 6, somente se ele / ela estiver sem febre por pelo menos 24 horas (sem medicamento sem receita ) e mostrar
melhora em todos os outros sintomas. Indivíduos positivos com diminuição ou nenhum sintoma devem então usar
máscaras por 5 dias adicionais, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, como no recreio. * Esta é uma mudança
das orientações anteriores que exigiam 10 dias de quarentena.

Os sintomas do COVID-19 podem incluir (mas não estão limitados a):

• Febre (100,0 ° Fahrenheit ou superior), calafrios ou calafrios com tremedeira
• Dificuldade em respirar ou falta de ar
• Nova perda de sabor ou cheiro
• Dores musculares ou dores no corpo
• Tosse (não devido a outra causa conhecida, como tosse crônica)
• Dor de garganta, quando em combinação com outros sintomas
• Náusea, vômito ou diarreia quando em combinação com outros sintomas
• Dor de cabeça quando em combinação com outros sintomas
• Fadiga, quando em combinação com outros sintomas
• Congestão nasal ou nariz escorrendo (não devido a outras causas conhecidas, como alergias)
quando em combinação com outros sintomas



E se meu aluno apresentar esses sintomas? Ou funcionário do AKFCS?

● Alunos / funcionários com QUALQUER um desses sintomas DEVEM permanecer em casa e
contatar seu médico primário para mais instruções, que pode incluir a obtenção de um teste
COVID. Notifique a enfermeira do seu aluno e professor por e-mail ou ligue para a recepção da
escola do seu aluno quando ele faltar e com o motivo da ausência. A equipe do AKFCS deve
notificar seu supervisor e Recursos Humanos, especialmente se eles irão acessar a licença por
doença / licença do COVID.

● Se o seu aluno precisar ficar em casa devido a doença ou for mandado da escola para casa com os sintomas
acima, a enfermeira da escola irá aconselhá-lo com base na lista de verificação de sintomas acima, se você
precisaria entrar em contato com o seu médico primário para o teste COVID-19 e / ou outro diagnóstico antes
de retornar à escola.

● O resultado negativo de um aluno ou outro diagnóstico deve ser recebido e revisado pela enfermeira da escola
antes da readmissão na escola. Se o seu aluno teve um teste negativo para COVID-19, mas está apresentando
QUALQUER dos sintomas acima, ele deve permanecer em casa até que os sintomas tenham melhorado e ele
esteja sem febre por pelo menos 24 horas, sem o uso de medicamentos sem receita ( OTC) medicamentos para
reduzir a febre, como Advil, Motrin ou Tylenol.

● Se as famílias escolherem não fazer o teste COVID ou entrar em contato com seu médico de atenção
primária para outro diagnóstico, os alunos sintomáticos podem retornar à escola após 5 dias completos do
início dos sintomas, desde que os sintomas tenham melhorado e o aluno esteja sem febre há pelo menos
24 horas, sem o uso de medicamentos anti-febris sem receitas.

Somos contatos próximos, o que fazemos agora? Alguém na minha casa é COVID positivo, e agora?

● Se um membro da sua família foi identificado como contato próximo fora da escola ou se ele for
sintomático e estiver aguardando os resultados do teste COVID-19, você deve se colocar em
quarentena em casa até que um resultado negativo seja recebido. Os alunos NÃO DEVEM ser
enviados à escola enquanto você aguarda o resultado do teste. Esses resultados determinarão seus
próximos passos; se você deve continuar a quarentena (o que incluiria TODOS os membros da
família) ou se você pode retomar as atividades normais, enquanto permanece ciente de quaisquer
sintomas em desenvolvimento.

○ Abby Kelley Foster não pode testar os alunos no protocolo Test & Stay se eles forem
identificados como um contato próximo fora da escola.

● Alunos/ funcionários totalmente vacinados, assintomáticos estão isentos de serem identificados
como um contato próximo.

Se um aluno / funcionário ficar doente enquanto estiver na escola, as seguintes etapas serão
tomadas:

● Se um aluno / funcionário começa exibir início repentino de sintomas acima, enquanto na escola, e não é
inscrito no programa de testes COVID na escola, os pais / responsáveis serão chamados para coleta
imediata. Se não conseguirmos entrar em contato com os pais / responsáveis, o contato de emergência
será chamado.

Pais / responsáveis: Se o teste do seu aluno for positivo para COVID, eles DEVEM ser retirados
dentro de 30 minutos do contato com a enfermeira da escola. Se o seu aluno não for pego
dentro de 30 minutos e / ou nenhum contato de emergência puder ser alcançado e for
determinado pela enfermeira da escola que o aluno está piorando rapidamente de saúde, o



aluno será transportado por ambulância para o UMass Memorial Medical Center (55 Lake
Ave N., Worcester). Todas as despesas de transporte e tratamento serão de responsabilidade dos
Pais / Responsáveis.

● Se o aluno / funcionário estiver matriculado no programa de teste COVID na escola, as enfermeiras da
escola podem testar o indivíduo doente para COVID usando um teste rápido de antígeno. ● Se o aluno /
funcionário der positivo, eles devem deixar a escola imediatamente e seguir a orientação de pelo menos 5
dias fora da escola, retornando no dia 6 se os sintomas diminuírem e o aluno / equipe estiver sem febre sem
medicamentos OTC por 24 horas.
● Se os resultados do aluno / equipe do teste rápido de antígeno forem negativos, o indivíduo ainda pode

ser obrigado a ir para casa em vez de voltar para a aula, dependendo da gravidade dos sintomas. Esta
decisão será tomada pela enfermeira da escola.

● Se você deseja inscrever seu aluno / equipe em nosso programa de testes, por favor, faça isso aqui.

Meu aluno foi identificado como um contato próximo de alguém na escola. Qual é o próximo?

● Se o seu aluno foi identificado como um contato próximo a um indivíduo COVID positivo no ambiente
escolar e está inscrito no programa de testes COVID para TEST & STAY, seu aluno pode continuar na
escola e será testado todas as manhãs durante 5 dias a seguir a data da última exposição.

● Os pais / responsáveis serão notificados se seu aluno for identificado como um contato próximo e terão a
opção de se inscrever no programa de testes na escola, caso ainda não o tenha feito.

● Se você optar por NÃO optar pelo programa de teste na escola, os alunos precisarão ser apanhados 30
minutos após a ligação e permanecerem fora da escola por 5 dias completos, voltando no dia 6 com um
resultado negativo do teste enviado para a escola enfermeira antes da readmissão.

● Se você deseja inscrever seu aluno / equipe em nosso programa de testes, por favor, faça isso aqui.

Meu aluno foi identificado como um contato próximo fora da escola. Qual é o próximo? ● Se o seu aluno está
em contato próximo com um indivíduo CoVID positivo lado de fora Da escola, e não está isento de as diretrizes
de contato próximo, seu aluno DEVE ficar em casa. Os alunos terão permissão para voltar à escola no dia 6 do
contato com o indivíduo positivo, somente se os seguintes critérios forem atendidos:
● O aluno é testado no dia 5 ou mais tarde após seu último contato e recebe um resultado negativo PCR, ou

teste COVID doméstico (o teste doméstico deve ter o nome dos alunos e a data do cotonete e, em
seguida, a foto tirada), que é fornecido à enfermeira da escola.

● O aluno não teve exposição contínua ao indivíduo positivo.
● O aluno não apresentou nenhum sintoma de COVID-19.
● O aluno é examinado diariamente em casa, para sintomas em um total de 10 dias após a exposição.

○ Abby Kelley Foster não pode testar os alunos no protocolo Test & Stay se eles forem
identificados como um contato próximo fora da escola.

Estas regras estão sujeitas a mudar devido a recomendações e orientações contínuas do DESE, DPH e CDC. Iremos
comunicar todas as alterações para você o mais rápido possível.

Obrigado por sua cooperação, paciência e dedicação em apoiar nossos esforços para manter a segurança e o bem-estar
em nossas escolas. Continuamos a apoiá-lo e estamos disponíveis para responder a quaisquer perguntas, dúvidas e / ou
fornecer esclarecimentos a qualquer momento.



Melissa Joubert , Enfermeira do ensino fundamental, 508-854-8400 extensão 3604
Ariel Stricker, Enfermeira do ensino médio, 508-854-8400 extensão 2504

Sara Ramirez, Enfermeira de ensino médio, 508-854-8400 extensão 4604


