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Prezadas Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,

Na quarta-feira, 2 de março, o Departamento de Saúde Pública da Filadélfia (PDPH) anunciou
que se os números de casos de COVID permanecessem baixo, diminuíram a obrigatoriedade do
uso de máscaras em nossas escolas e escritórios começando a partir do dia 9 de março. Veja o
que foi recomendado:

● O uso de máscara será opcional para todos os estudantes e equipe, exceto aqueles em
nossos programas Prek Head Start.

● O uso de máscara universal ainda será obrigatório para estudantes do PreK Head Start,
conforme solicitado pelo Departamento de Saúde e Serviço Social dos Estados Unidos.

Se o PDHP relaxar a obrigatoriedade do uso de máscaras, a equipe poderá escolher se deve usar
ou não máscara em nossas escolas e escritórios. Algumas pessoas continuarão a usar máscaras.
Outras não. Solicito que você considere sua situação pessoal e circunstâncias familiares e faça o
que é melhor para você ou seu(sua) filho(a) – e por favor, respeite o direito dos outros de fazer o
mesmo, ainda que a escolha deles seja diferente da sua.

Se o uso de máscaras se tornar opcional, nosso objetivo coletivo permanece o mesmo: manter
ambientes escolares e de trabalho saudáveis que mantenham nossos estudantes na escola, em
tempo integral e pessoalmente, onde sabemos que eles aprendem melhor. Isso exige que cada um
de nós continue fazendo a sua parte e aderindo às outras medidas de saúde e segurança que
permanecerão em vigor, como ficar em casa se você estiver doente, fazer o teste se você estiver
apresentando sintomas semelhantes à COVID, isolar se você tiver sido exposto à COVID-19 e
ficar em quarentena se o teste for positivo para coronavírus. Como precaução extra para ajudar a
minimizar o risco de surto de COVID em nossas escolas após as férias da primavera, todos os
alunos e funcionários serão obrigados a usar máscara de 18 a 22 de abril, na semana seguinte ao
nosso retorno das férias da primavera.

A partir da próxima semana, você poderá receber mais três testes de COVID-19 em sua casa
através do site Covidtests.gov, portanto, solicite os seus.

Por enquanto, todos os funcionários e estudantes ainda precisam usar máscaras. O PDHP
continuará a monitorar o número de casos de COVID até a próxima semana e pode relaxar o uso
de máscara em nossas escolas e escritórios a partir de quarta-feira, 9 de março, se o número de
casos permanecer baixo. Vamos manter todos atualizados conforme a orientação do PDHP.

Obrigado, tenha cuidado e fique seguro(a).

Atenciosamente,

https://www.covidtests.gov/
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