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8 de março de 2022 
 
Prezadas famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 
 
O Departamento de Saúde Pública da Filadélfia (PDPH) confirmou que, a partir de quarta-feira, 

9 de março, o uso de máscara será opcional para todos os alunos e funcionários do Distrito 

Escolar, exceto aqueles em nossos programas PreK Head Start. A máscara ainda será exigida 

para todos os alunos e funcionários do PreK Head Start, conforme ordens do Departamento de 

Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. 

Manter nossos alunos na escola pessoalmente e em turno integral continua sendo nossa maior 

prioridade, pois sabemos que eles aprendem melhor na escola. Com isto, reconhecemos nossa 

responsabilidade em trazer a sensação de normalidade de volta à nossa comunidade do Distrito 

Escolar, conforme as condições do COVID-19 permitirem. Sabemos que a vacina é a melhor 

maneira de nos protegermos da propagação do coronavírus. Atualmente, 86% dos funcionários 

do Distrito Escolar estão totalmente vacinados e o PDPH informou que mais de 75% dos 

residentes da Filadélfia acima de 12 anos de idade também estão vacinados. Além disso, nas 

últimas semanas, o número de casos de COVID-19 na Filadélfia tem permanecido 

consistentemente baixo.  

Abaixo, veja o que você precisa saber e o que devemos esperar uns dos outros enquanto uma 

comunidade atenciosa e inclusiva: 

● Uso opcional de máscara - a partir de 9 de março, alunos e funcionários podem optar 

por usar ou não usar máscara em nossas escolas e escritórios. Alguns continuarão a usá-

las enquanto outros não. Por favor, considere cuidadosamente sua situação pessoal e 

circunstâncias familiares e faça o que é melhor para você e seu filho(a) - e respeite o 

direito dos outros de fazer o mesmo, mesmo que a escolha deles seja diferente da sua. 

● Mantendo a saúde nas escolas e escritórios - Isto exige que todos nós continuemos a 

fazer nossa parte. As estações de álcool gel e sinalização de higiene pessoal 

permanecerão em todas as escolas, pois nossa equipe de instalações continua trabalhando 

para promover a limpeza e higiene em nossos prédios. É fundamental que as famílias 



 
continuem a seguir todas as outras medidas de saúde e segurança, tais como: manter seu 

filho(a) em casa se ele(a) estiver doente; fazer o teste se ele(a) apresentar sintomas de 

COVID; colocá-lo(a) em quarentena se testar positivo para o coronavírus e informar 

imediatamente à enfermeira de sua escola ou enviar o resultado positivo por e-mail para 

coronavirusreport@philasd.org. Alunos com sintomas continuarão a ser testados nas 

escolas e continuaremos disponibilizando testes gratuitos para alunos, pais e 

responsáveis, em qualquer um dos locais móveis de testes do Distrito. Lembre-se, agora 

você pode se cadastrar para obter mais quatro testes de COVID-19 gratuitos em 

Covidtests.gov. Você também pode encontrar um local de vacinação perto de você aqui 

ou em www.vaccines.gov se você recentemente decidiu se vacinar. 

● Retorno temporário ao uso obrigatório de máscaras após as férias da primavera - 

As férias da primavera são na semana de 11 de abril. Como precaução extra para ajudar a 

minimizar o risco de um surto de COVID após uma semana de fechamento das escolas, 

todos os alunos e funcionários deverão usar máscara de 18 a 22 de abril, na semana em 

que retornarmos das férias de primavera. 

Sabemos que funcionários e famílias têm perguntas sobre como a mudança para o uso opcional 

de máscara irá afetar os demais protocolos escolares de saúde e segurança. O PDPH informou 

que fornecerá mais orientações e recomendações para o Distrito Escolar no final desta semana. 

No entanto, se você estiver se sentindo ansioso ou inseguro e precisar de apoio, existem serviços 

de aconselhamento gratuitos por telefone no 1-833-PHL-HOPE (1-833-745-4673) e por 

mensagem, neste mesmo número.  

Obrigado, tenha cuidado e fique seguro. 

Meus agradecimentos desde já, 

     
William R. Hite Jr., Ed.D.      
Superintendente       
O Distrito Escolar da Filadélfia 

https://www.philasd.org/employeehealth/covid-19-testing-progam/
https://www.covidtests.gov/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/

