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1° de outubro de 2021 
 
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
Ao iniciarmos o próximo mês de aula, gostaríamos de compartilhar uma atualização sobre as 
dificuldades causadas pela falta de motoristas que continuamos enfrentando, e as demais 
medidas que estamos tomando para preservar a segurança escolar. 
 
Coleta de lixo nas escolas 
Como você já sabe, a falta de motoristas impactou a qualidade do serviço prestado pelo nosso 
fornecedor de coleta de lixo, responsável por esvaziar as lixeiras das escolas. Por conta disso, 
o lixo acabou transbordando em muitas de nossas escolas. Trabalhamos com a prefeitura para 
remover veículos estacionados ilegalmente e assim facilitar o acesso às lixeiras e usamos 
nossa equipe de manutenção para realocar temporariamente o excesso de lixo para outras 
lixeiras da cidade. Além disso, agora contratamos mais cinco fornecedores que irão focar em 
manter limpas as áreas ao redor das lixeiras. Também temos o prazer de informar que, nosso 
fornecedor original de coleta de lixo, espera estar operando de volta em capacidade total até 15 
de outubro, o que irá ajudar ainda mais na manutenção da limpeza. Continuaremos tentando 
encontrar outros fornecedores de coleta de lixo, para ajudar a minimizar qualquer risco de 
acúmulo de lixo no futuro e ajudar a manter nossas escolas limpas e saudáveis. 

 
Transporte de Alunos 
A falta de motoristas continua atrapalhando significativamente os serviços de transporte dos 
alunos, não apenas em nossas escolas, mas em escolas e outras indústrias de todo o país. 
Infelizmente, está claro que este é um problema de longo prazo, que logo exigirá que façamos 
escolhas difíceis para continuarmos fornecendo um serviço confiável para os alunos que 
conseguimos atender com nossos recursos limitados. Enquanto isso, continuamos a explorar 
todas as opções possíveis. Se você puder, considere se inscrever em nosso Programa de 
Tarifa Fixa para Pais que paga $ 150 a $ 300 por mês, para famílias qualificadas que optarem 
por transportar seus filhos para a escola. Os pais já inscritos no programa devem receber o 
primeiro pagamento em novembro. 
 
Saúde e Segurança 
Dia 30 de setembro era o prazo para a obrigatoriedade de vacinação contra COVID-19 para 
funcionários do Distrito, estipulado pelo Conselho Escolar. A partir de segunda-feira, 4 de 
outubro, todos os funcionários totalmente vacinados continuarão a fazer o teste uma vez por 
semana, enquanto aqueles que estão parcialmente vacinados ou não vacinados serão 
obrigados a fazer o teste duas vezes por semana. 
 
A obrigatoriedade de vacinação e a expansão dos testes para funcionários que não estão 
completamente vacinados são apenas duas das múltiplas camadas de seguranca  

https://www.philasd.org/transportation/parent-flat-rate-pilot/
https://www.philasd.org/transportation/parent-flat-rate-pilot/
https://www.philasd.org/studenthealth/health-and-safety-protocols/
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implementadas para cuidar do bem-estar de todos em nossas escolas e escritórios. Você pode 
ajudar a manter as escolas saudáveis das seguintes formas: 

● lembrando seus filhos de usar máscara e lavar as mãos com frequência, 
● deixando seu filho em casa, se ele estiver doente ou se esteve em contato com alguém 

que recentemente testou positivo para COVID-19, 
● enviando o comprovante de vacinação do seu filho ao nosso Escritório de Serviços de 

Saúde do Aluno, pelo e-mail 5vax@philasd.org e assim nos ajudar a determinar melhor 
quem precisa, ou não, fazer quarentena no futuro, 

● se vacinando, se você ou seu filho de 12 anos ou mais ainda não se vacinaram. Você 
pode encontrar mais informações sobre a vacina e locais de vacinação em 
www.phila.gov  e em www.vaccines.gov.  

 
Em breve, compartilharemos mais atualizações. Obrigado por ser um grande parceiro na 
educação do seu filho. 
 
Atenciosamente, 
  
O Distrito Escolar da Filadélfia 
Escritório de Comunicações 
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