DEPARTAMENTO DE SAÚDE ESTUDANTIL
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130

20 de setembro de 2021
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Conforme nos adaptamos à rotina das aulas presenciais neste novo ano letivo, o bem-estar dos
alunos e funcionários continua sendo nossa maior prioridade. Esta carta fornece mais
informações e atualizações sobre como continuamos trabalhando para preservar a saúde e
segurança de nossos alunos e funcionários.
Gostaria de lembrar a todos que as crianças que apresentarem quaisquer sinais de doença devem
permanecer em casa. Além disso, crianças que estão aguardando o resultado de um teste de
COVID-19 devem ficar em casa até que o resultado seja confirmado.
Teste para jogar / se apresentar
No início deste ano letivo, o Distrito implementou um Programa de Teste COVID-19 que exige
que os alunos do ensino médio que participam de determinados esportes ou artes performáticas
sejam testados duas vezes por semana. A partir de outubro, este protocolo passará a valer
também para alunos do ensino intermediário. Portanto, a partir de outubro, todos os alunos
não vacinados da 6ª à 12ª série que participam de esportes de alto contato, cantam no coral
ou tocam na banda (instrumentos de sopro e metais apenas) mais de três dias por semana,
passarão por testes de COVID-19 duas vezes por semana em suas escolas.
Situação de vacinação do aluno
Solicitamos aos pais de alunos maiores de 12 anos, que já receberam a vacina da COVID-19,
para que enviem o comprovante de vacinação, caso ainda não tenham enviado. Basta tirar uma
foto do cartão de vacinação do seu filho e enviá-lo ao nosso departamento de Serviços de Saúde
do Estudante pelo e-mail 5vax@philasd.org. O envio do comprovante de vacinação não é
obrigatório, no entanto, saber as taxas de vacinação em nossas escolas ajudará a
determinar quais alunos devem ser colocados em quarentena e a organizar futuros planos
de saúde e segurança.
Eventos de vacinas
A ciência é clara: as vacinas contra a COVID-19 são a forma mais eficaz de reduzir os riscos do
vírus. Embora reconheçamos que a decisão de vacinar continua sendo uma escolha difícil para
alguns indivíduos e famílias, esperamos que você considere fazer a vacina e a vacinar qualquer
pessoa com 12 anos ou mais em sua casa. O Distrito continua realizando eventos de vacinação
em nossas escolas, em colaboração com vários parceiros organizacionais. Visite o nosso site de
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informacões sobre vacinas da COVID-19 para encontrar e se inscrever em um evento perto de
você.
O distrito continuará a seguindo os atuais protocolos de saúde e segurança que incluem várias
camadas de segurança: higiene das mãos, uso de máscara, independentemente de estar ou não
vacinado, distanciamento social, teste semanal de todos os funcionários, testes na escola para
alunos que apresentarem sintomas de COVID, entre outros. Obrigado por fazer a sua parte para
preservar a saúde e segurança de todos nós!

Cordialmente,
Mercedes Gutierrez, MD, MPH
Administrador de Serviços de Saúde para Estudantes

