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Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia: 
 
Na terça-feira, 31 de agosto, iniciaremos o ano letivo de 2021-22 com aulas presenciais, cinco 
dias por semana. Continuamos a trabalhar em colaboração com nossos colegas do Departamento 
de Saúde Pública da Filadélfia (PDPH) e do Hospital Infantil da Filadélfia (CHOP) para 
monitorar as condições da COVID-19 e identificar mais medidas de saúde e segurança que 
podem ser tomadas para proteger a saúde e o bem-estar de todos em nossas escolas e escritórios. 
Estou escrevendo para compartilhar duas notícias importantes com você. 
 
Obrigatoriedade da vacina contra COVID-19  
Ontem à noite, a Secretaria de Educação votou para tornar obrigatória a vacina contra a COVID-
19 para todos os funcionários. Eu apoio totalmente esta decisão porque a ciência é clara: as 
vacinas contra a COVID-19 funcionam. Um estudo recente do CHOP utilizando dados de nossas 
próprias escolas é mais uma prova de que a vacina é altamente eficaz na prevenção da 
propagação da COVID-19.  
 
Estamos elaborando os detalhes finais neste momento e forneceremos mais informações assim 
que estiverem disponíveis. 
 
Atualização sobre o modelo de Testes para Permanecer de COVID-19  
Com base em novas orientações do PDPH, não pretendemos mais utilizar o modelo de Teste para 
Permanecer. Qualquer pessoa que tenha sido identificada como contato próximo de alguém que 
testou positivo para COVID-19, será obrigada a isolar por 10 dias. 
 
Essas novas atualizações de saúde e segurança são medidas extras para somar às muitas outras 
camadas que já implementamos em cada escola, como a realização de testes semanais para os 
funcionários; testes no local, para alunos que apresentam sintomas de COVID durante a aula;  
obrigatoriedade do uso de máscara para todos em nossas escolas, independentemente da situação 
de vacinação. Para saber mais, não deixe de verificar nossos Protocolos atuais de saúde e 
segurança, ver este vídeo sobre O que estamos fazendo para assegurar aulas presenciais 
saudáveis e seguras e visitar o nosso quadro de informações de volta às aulas, em 
www.philasd.org/ringthebell. 
 
Estamos empolgados e prontos para receber as crianças de volta à escola com segurança! 
Convido você a visitar as últimas paradas do nosso Ônibus de Atendimento de Volta às Aulas  
para receber informações, serviços e uma mochila grátis com material escolar para que você 
possa estar pronto para tocar o sino e dar início ao novo ano letivo. 

https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/07/23/cdc-finds-covid-rates-far-lower-for-school-staff-who-got-pfizer-vaccine-in-one-city---especially-if-they-had-both-doses/?sh=75d407683190
https://www.philasd.org/studenthealth/health-and-safety-protocols/
https://www.philasd.org/studenthealth/health-and-safety-protocols/
https://youtu.be/1QuWrY8Fhbo
https://youtu.be/1QuWrY8Fhbo
http://www.philasd.org/ringthebell
https://www.philasd.org/ringthebell/#bustour
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