11 de março de 2020
Às famílias do nosso Distrito Escolar de Filadélfia:
A situação do coronavírus está evoluindo rapidamente. Enquanto recebemos mais
informações, venho atualizá-los sobre o que sabemos até então, e as medidas que estamos
tomando para minimizar os riscos em nossas escolas e escritórios.
Neste momento, NÃO há casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 (coronavírus)
nas escolas e escritórios do Distrito Escolar de Filadélfia. No entanto, com o comunicado
de ontem sobre o primeiro caso confirmado na cidade de Filadélfia e outras regiões próximas,
estamos escalando nossa resposta em todo o distrito. A seguir estão as medidas importantes
que estamos tomando, guiadas pelo Departamento de Saúde Pública da Filadélfia (PDPH):
●

hábitos de higiene preventivos – as coisas mais importantes que podemos fazer é
continuar a:
○ lavar as mãos com água e sabão regularmente, por ao menos 20 segundos
○ cobrir o nariz e a boca com o cotovelo ou com um lenço quando for espirrar ou
tossir, e depois lavar as mãos
○ evitar tocar nos olhos, nariz e boca
○ ficar em casa se estiver doente
Estaremos distribuindo cartazes a todas as escolas, destacando esses importantes
hábitos, e pedimos para que você reforce esses hábitos em casa.

●

Autorrelato e autoisolamento relacionado à viagem – ao pais/responsáveis de
alunos retornando de países com coronavírus nível 2 ou maior (veja a lista aqui),
solicitamos que completem esta Ficha de Autorrelato e que informem a equipe da
escola sobre a situação do aluno. Alunos e funcionários retornando de países de nível 2
ou maior, devem se autoisolar por 14 dias, antes de retornar à aula ou trabalho, mesmo
que não exibam sintomas associados ao coronavírus. Caso viajantes retornando de
países afetados desenvolvam febre, tosse ou dificuldade respiratória, estes devem
contatar o médico e relatar seus sintomas e histórico de viagem. Para alunos seguindo
os 14 dias de autoisolamento, será usado um código de ausência para categorizar as
faltas como justificadas. (Note que: A presença não irá influenciar nas inscrições de
atuais alunos do terceiro, quarto e sétimo anos, os quais estejam se candidatando para
entrar em escolas intermediárias e escolas de ensino médio, para o ano letivo de 2021–
2022.

●

viagens internacionais patrocinadas pela escola – todas as viagens internacionais
patrocinadas pela escola, para países com coronavírus níveis 2 e 3, serão canceladas.

●

gel antisséptico para as mãos e lenços desinfetantes – todas as escolas do Distrito
receberam uma remessa de gel antisséptico para as mãos e lenços desinfetantes. O gel
antisséptico está sendo fixado em corredores, locais de entrada, sala da enfermeira,
refeitórios e ginásios. Por favor, incentive seu(s) filho(s) a usá-los durante o dia letivo.
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●

hábitos de limpeza – todas as escolas possuem agora um profissional itinerante de
limpeza geral no local, todos os dias, às 8 da manhã, para limpar todas as superfícies
de alto contato comum, como maçanetas e puxadores de portas, bebedouros, mesas de
estudantes e corrimões, além de ajudar a manter os banheiros limpos. Esse
professional é uma adição aos funcionários de limpeza que a escola já possui, os quais
ficam no local até em torno das 20h, fazendo a limpeza contínua de toda a escola.

●

limpeza dos ônibus escolares – os assentos, corrimões e painéis internos das janelas
serão limpos em todos os ônibus escolares, após a rota da manhã e da tarde, todos os
dias.

●

lições e aprendizado: Apesar de no momento não termos planos de fechar as escolas
devido ao coronavírus, os funcionários do Distrito estão explorando de maneira ativa as
opções para assegurar as lições e o aprendizado, caso torne-se necessário.

Por favor, saiba que as medidas que estamos tomando — guiadas por aconselhamento do
PDPH, bem como outras agências de saúde pública municipais, estaduais e federais, — focam
em garantir a saúde e segurança de toda a nossa comunidade escolar, enquanto trabalhamos
de maneira coletiva para responder aos desafios criados pelo COVID-19.
Temos noção de que possa haver um aumento no nível de ansiedade com relação ao
coronavírus. O mais importante é estar informado. Eu vos incentivo a visitar com frequência o
site www.philasd.org/coronavirus, e usá-lo como fonte segura para informações atualizadas
sobre essa situação em andamento. Nós também providenciamos novos recursos para ajudálos a falar com seu(s) filho(s) sobre o coronavírus.
Obrigado por seu apoio e parceria durante esse momento delicado.
Atenciosamente,

William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Filadélfia
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