ESCRITÓRIO DO SUPERINTENDENTE
440 North Broad Street
Filadélfia, PA 19130
William R. Hite, Jr., Doutor em Educação
Superintendente

12 de maio de 2022.
Prezadas Famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Casos positivos de COVID-19 na Filadélfia estão aumentando. Especialistas em saúde disseram
que, ocasionalmente, devemos esperar picos de casos de COVID como parte normal da
progressão do vírus. Nesses casos, todos nós devemos tomar precauções extras para nos proteger
e proteger os outros ao nosso redor. Esta carta lembra o que todos nós podemos fazer para ajudar
a minimizar a disseminação da COVID-19 em nossas escolas e explica a opção Mask to Stay
(Máscara para Ficar) agora em vigor para os nossos estudantes.
● Uso de máscara - neste momento, o uso de máscara em nossas escolas e nos escritórios
permanece opcional, exceto aqueles nos programas PreK Head Start em que o uso de
máscara é exigido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.
Nós incentivamos todos a considerar cuidadosamente suas circunstâncias pessoais e o
clima atual da COVID-19 ao fazer a escolha de usar máscara ou não. As máscaras
continuam a estar prontamente disponíveis mediante solicitação.
● Vacinas e reforços - permanecem sendo a melhor proteção contra a COVID-19. Se você
ou seu filho qualificado ainda não recebeu a vacina ou o reforço da vacina, você pode
encontrar locais próximos a você no site da Cidade da Filadélfia aqui ou
emwww.vaccines.gov.
● Novo! Opção Mask to Stay - Exigência que os estudantes que foram expostos à
COVID-19, mas não estiverem apresentando nenhum sintoma fiquem em quarentenaem
casa tem a consequência não intencional de reduzir o aprendizado na escola. Portanto, o
Departamento de Saúde Pública da Filadélfia aconselhou que ofereçamos um serviço na
escola a alternativa Mask to Stay . Independentemente do seu status de vacinação ou do
uso de máscara, os estudantes que são contatos próximos e que são assintomáticos podem
permanecer na escola se:
● usarem máscara durante o dia na escola por 10 dias após a última data de
exposição independentemente do status da vacina,
● fizerem automonitoramento, ou monitoramento pelos pais, quanto a sintomas da
COVID-19 e
● se isolarem e testarem se começarem a apresentar sintomas associados à COVID19.

Os estudantes que se recusarem a usar máscara após serem identificados em uma turma
serão obrigados a ficar em quarentena em casa por 10 dias ou terão a opção de ficar em
quarentena em casa e depois testar entre os dias cinco e sete e retornar no oitavo dia com
um teste negativo.
● Testagem para COVID-19 - Como tem acontecido durante toda a pandemia, os
estudantes que apresentam sintomas da COVID-19 devem ficar em casa. Testagens
sintomáticas continuarão a estar disponíveis para estudantes e funcionários nessescinco
locais de testagem móvel de segunda a sexta-feira das 9h às 18h Alunos que
apresentarem sintomas parecidos com os da COVID-19 enquanto estiverem na escola,
serão testados pela enfermagem da escola, contanto que tenham oFormulário de
Consentimento para Testagem de COVID (veja a seção de Consentimento de
Testagem para os Pais/Responsáveis para baixar o formulário) em seus arquivos. Envie
este formulários para a enfermaria da sua escola ou para o direto, se ainda não o tiver
feito.
Pessoas cujos testes apontarem positivo, deveram ficar isoladas por 10 dias e voltar no
décimo primeiro dia, se não estiverem apresentando sintomas. A necessidade de testes em
toda a escola, no local por um fornecedor, será determinada em colaboração como o
PDPH e a Equipe de Resposta contra a COVID do distrito.
Ao entrarmos nas semanas restantes do ano letivo, nós vamos continuar a trabalhar juntos para
apoiar ambientes saudáveis de aprendizagem e trabalho presencial. Vamos continuar a trabalhar
com o PDPH para monitorar de perto a contagem de casos de COVID e implantar quaisquer
ações necessárias para proteger a saúde e o bem-estar de todos em nossas escolas.
Atenciosamente,

William R. Hite Jr., Doutor em Educação
Superintendente
Distrito Escolar da Filadélfia

