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3 de fevereiro de 2021 

Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 

À medida que fazemos reparos de ventilação e melhorias em nossas escolas, os relatórios 
escolares de ventilação postados online aqui irão mudar. Os balanceadores de ar certificados estão 
retestando as áreas impactadas e atualizando os relatórios de ventilação conforme saem os novos 
resultados. É por isso que, algumas escolas que anteriormente tinham nível zero de ocupação em 
algumas salas, agora têm um maior fluxo de ar e maiores números de ocupação.  

Aqui estão apenas alguns exemplos dos trabalhos que foram concluídos com sucesso nos últimos 
dias, visando fortalecer o fluxo de ar fresco nas escolas, enquanto nos preparamos para receber 
com segurança os funcionários e alunos, gradualmente, às aulas presenciais: 

● Na Escola General Philip Kearny, o ventilador mecânico do prédio que fornece ventilação 
em toda a escola foi reformado, ficando totalmente operacional, sem necessidade de 
ventiladores de janela. Foi conduzido um balanceamento de ar em todas as salas, e o 
relatório atualizado estará disponível nos próximos dias.  

● O sistema HVAC foi reparado por completo na Escola Joseph W. Catharine, logo, 
ventiladores de janela não serão necessários. Salas que antes tinham um número de 
ocupação baixo ou zero, foram retestadas, e o relatório atualizado está sendo gerado.  

● Empreiteiros concluíram reparos de ventilação na Escola South Philadelphia HS, e 
reformaram um grande ventilador de exaustão que ventila os corredores da escola. 

● Na Comegys e Pollock, unidades de ventilação foram ajustadas nas salas de aula para 
aumentar a cirulação de ar fresco. Novos testes de balanceamento de ar foram realizados 
para atualizar os níveis de ocupação. O relatório será postado esta semana. 

Lembre-se: a ventilação adequada continua sendo apenas uma das camadas de segurança 
implementadas em todos os prédios do distrito escolar, enquanto nos preparamos para retornar 
devagar e com segurança às aulas presenciais. Os Departamentos de Saúde da Pensilvânia e 
Filadélfia e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças têm enfatizado consistentemente a 
importância da implementação de múltiplas camadas de segurança -- como o uso obrigatório de 
máscara, distanciamento social e lavagem frequente das mãos -- para proteger a saúde e o bem-
estar de todos durante a pandemia COVID-19. A ciência é clara: quando essas camadas de 
segurança são impostas, o risco de transmissão nas escolas é bastante baixo.  

Para saber mais sobre nossos trabalhos de ventilação e todos os nossos planos de saúde e 
segurança, visite www.philasd.org/aes. 

Equipe de Operações do SDP  
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