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Para nossas famílias e funcionários de Abby Kelley:

Para o ano letivo de 2022-2023, houveram mudanças nos Protocolos e Expectativas do Distrito Escolar Abby Kelley
Foster Charter em relação ao COVID. Esses protocolos atualizados são para a saúde e segurança de nossos alunos,
funcionários e famílias; eles foram criados com orientações e recomendações de melhores práticas do Departamento de
Educação Elementar e Secundária (DESE), Centros de Controle de Doenças (CDC) e do Departamento de Saúde
Pública (DPH). Essas diretrizes substituem os Protocolos de Saúde da AKFCS lançados anteriormente em Fevereiro de
2022 e entram em vigor imediatamente.

Essa orientação atualizada, que está alinhada com o DESE e o CDC, reduz o número de dias que um aluno/funcionário deve
estar fora da escola se testar positivo para COVID. Pedimos que todos os membros de nossa comunidade assumam a
responsabilidade pessoal de manter todos seguros. Se você estiver doente e apresentar sintomas, fique em casa,
independentemente da duração da orientação. Algumas pessoas vão se sentir melhor depois de alguns dias e podem retornar
no dia 6; outros 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 a AKFCS saudável.

Mudanças abrangentes na orientação

Funcionários e alunos que testarem positivo para COVID DEVEM permanecer em casa por 5 dias completos, retornando
à escola no dia 6 somente se estiverem sem febre por pelo menos 24 horas (sem medicamentos) e mostrarem melhora em
todos os outros sintomas. Após o teste positivo, um resultado negativo do teste não é necessário para retornar à escola no dia
6. Indivíduos positivos com diminuição ou ausência de sintomas DEVEM então usar máscaras por 5 dias adicionais,
dentro e fora da escola.

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

Febre (100,0 ° F ou superior), calafrios,
calafrios trêmulos

Dificuldade em respirar ou falta de ar

Nova perda de paladar ou olfato Dores musculares ou dores no corpo

Tosse
(não devido a outra causa conhecida)

Dor de garganta
(quando em combinação com outros sintomas)

Náuseas, vômitos ou diarréia
(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 coriza
(não devido a outras causas conhecidas, quando em
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combinação com outros sintomas)

E se meu aluno tiver esses sintomas? Ou funcionário da AKFCS?

● Os alunos/funcionários com QUALQUER um desses sintomas DEVEM permanecer em casa e entrar
em contato com seu médico de cuidados primários para obter mais instruções, que podem incluir a
realização de um teste COVID. Por favor, notifique a enfermeira e o professor do seu aluno por e-mail
ou ligue para a recepção da escola do seu aluno quando o aluno estiver ausente. Os funcionários da
AKFCS devem notificar o seu supervisor.

● Se o seu aluno precisar ficar em casa devido a doença ou for enviado da escola para casa com os
sintomas acima, a enfermeira da escola o aconselhará com base na lista de verificação de sintomas
acima se você precisar entrar em contato com seu médico de cuidados primários para testes de
COVID e/ou outros diagnósticos antes de retornar à escola.

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

● Se um aluno/funcionário começar a apresentar um início súbito dos sintomas acima enquanto estiver
na escola, os pais/responsáveis   serão chamados para retirada imediata. Se não conseguirmos entrar
em contato com os Pais/Responsáveis, o Contato de Emergência será chamado.

● 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 tiver um teste negativo para COVID, mas estiver apresentando
QUALQUER um dos sintomas acima, ele deve permanecer em casa até que os sintomas melhorem e esteja livre
de febre por pelo menos 24 horas, sem o uso de medicamentos para reduzir a febre, como Advil, Motrin ou
Tylenol.

Somos contatos próximos, o que fazemos agora? Alguém na minha casa é COVID positivo, e agora?
● A quarentena não é mais necessária nem recomendada para crianças ou funcionários nesses locais,

independentemente do status de vacinação ou de onde a exposição ocorreu. Todos os indivíduos expostos podem
participar da programação, desde que permaneçam assintomáticos. Aqueles que residem no domicílio com um
indivíduo COVID positivo, podendo usar máscara, devem fazê-lo até o dia 10 após a exposição. É recomendado (mas
não obrigatório) que eles testem no dia 6 de exposição.

Essas medidas estão sujeitas a mudar devido a recomendações e orientações contínuas do DESE, DPH e CDC. 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, preocupações e/ou prestar
esclarecimentos a qualquer momento.

Melissa Joubert, Enfermeira do Ensino Fundamental, 508-854-8400 ramal.3604
Ariel Stricker, Enfermeira do Ensino Médio, 508-854-8400 ramal 2504
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Sara Ramírez, Enfermeira do Ensino Médio, 508-854-8400 ramal. 4604
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