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(for staff) Caros colegas,
(for families) Às Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
A situação do coronavírus continua a se propagar com rapidez nos EUA. Este
comunicado contém informações importantes sobre o que todos nós podemos fazer
para estarmos preparados e para atualizá-los com relação às medidas adicionais que
estamos tomando para prestar suporte para escolas e ambientes de trabalho para que
se mantenham saudáveis.
No momento, o Distrito Escolar da Filadélfia (SDP) NÃO tem nenhum caso
suspeito ou confirmado de coronavírus nas escolas ou escritórios.
A atitude mais importante que todos nós podemos fazer para nos proteger e proteger
as outras pessoas é continuar a colocar em prática as seguintes medidas preventivas
básicas:
○ Lavar as mãos com água e sabão regularmente por no mínimo 20
segundos
○ Tossir ou espirrar próximo do cotovelo ou cobrir o nariz e a boca com um
lenço de papel quando tossir ou espirrar e lavar as mãos depois
○ Evitar tocar o rosto: boca, nariz ou olhos
○ Ficar em casa se estiver doente
Outras providências que o Distrito Escolar está tomando para minimizar a propagação
de qualquer vírus incluem:
● Mais higienizadores de mãos e lenços úmidos para higienização – os
suprimentos estão sendo entregues nas escolas hoje, sexta-feira, 6 de março, e
serão disponibilizados para serem usados em consonância com as
recomendações fornecidas pelo Departamento de Saúde da Filadélfia (PDPH).
As escolas devem estar preparadas para disponibilizar higienizadores de mãos
nas entradas e cafeterias para serem usados com frequência pelos alunos,
funcionários e visitantes. Professores e alunos podem usar lenços úmidos em
salas de aula se houver suprimento disponível.
● Práticas de limpeza intensificadas – nossos protocolos de limpeza profunda
estão sendo intensificados e o pessoal da limpeza e os engenheiros da
construção tomarão medidas cautelares adicionais para limpar e desinfetar
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frequentemente superfícies tocadas, como corrimãos, maçanetas de portas,
mesas e bancadas.
Sabemos que há muitas incertezas e certa ansiedade por causa do coronavírus.
Reiteramos que estamos abordando essa situação com muita seriedade.
Continuaremos monitorando as informações prestadas pelo Centers for Disease
Control and Prevention (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) diariamente e
trabalharemos de perto com a Secretaria de Gerenciamento de Emergências da cidade
da Filadélfia e com o Ministério da Saúde para ficarmos a par da situação e receber
orientações.
Para acessar as últimas notícias e recursos sobre o coronavírus, visite o site
www.philasd.org/coronavirus. Continuarei mantendo todos vocês informados a respeito
dos nossos planos.
Atenciosamente,
(Bill signature here)
William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendent
The School District of Philadelphia
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