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12 de agosto de 2022 

 

Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

O primeiro dia de aula é segunda-feira, 29 de agosto, e estamos ansiosos para receber nossos 

alunos e funcionários pessoalmente em nossas salas de aula. O Distrito Escolar da Filadélfia 

tem colaborado com o Departamento de Saúde Pública da Filadélfia (PDPH) durante todo este 

verão, visando mitigar a propagação da COVID-19 para a volta às aulas, através do 

monitoramento das condições locais da COVID-19 e determinação das melhores medidas de 

saúde e segurança, segundo orientações federais e municipais de saúde pública. 

 

Durante os primeiros 10 dias de aula - de 29 de agosto a 9 de setembro - todos os alunos 

e funcionários deverão usar máscaras na escola, independentemente do índice de casos 

de COVID-19 na comunidade. Esta é uma precaução extra para proteger a saúde e bem-estar 

de todos, pois os diversos eventos sociais de final de verão podem aumentar o risco de 

contágio da COVID-19. Depois disso, o uso de máscara pode se tornar opcional, sob 

circunstâncias específicas. Nossos atuais Protocolos Gerais de COVID-19, para o ano letivo de 

2022-2023, podem ser encontrados aqui. Abaixo estão alguns destaques: 

 

Uso de 
máscara  

O uso de máscaras será opcional, para alunos e funcionários, exceto: 
- Nos primeiros 10 dias de aula – 29 de agosto a 9 de setembro. 

- Quando a taxa de COVID-19 na comunidade estiver em alta, 
segundo o Índices do CDC de COVID-19 na Comunidade . 
Neste caso, o Distrito avisará os funcionários e famílias sobre a 
obrigatoriedade do uso de máscara dentro das escolas, ônibus 
escolares e escritórios, até que os índices comunitários 
retornem ao nível médio. Com o índice de contágio 
comunitário no nível médio, o uso de máscara é altamente 
recomendado.  

- Em situações específicas, quando a máscara for obrigatória para 
todos, independentemente do índice de COVID-19 na comunidade, 
incluindo:  

- surto de doença na sala de aula ou escola 
- ou no retorno de férias e feriados, quando os eventos 

sociais podem aumentar o risco de contágio da COVID-19. 
 

Estudantes e funcionários dos programas de pré-escola “Head Start” são 
obrigados a usar máscaras o tempo todo, independentemente da taxa de 
contágio na comunidade. 

Máscara para 
ficar 
 

Estudantes e funcionários que tenham sido expostos à COVID-19, 

independentemente de terem sido vacinados ou não, não são mais 

obrigados a fazer quarentena em casa, a menos que apresentem sintomas 

https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


 

de COVID. Estes alunos podem ficar na escola, mas serão obrigados a 

usar máscara por 10 dias.  

Isolamento Alunos que testarem positivo para COVID-19 são obrigados a ficar em 

isolamento em casa, por pelo menos 5 dias corridos, e participar de aulas 

virtuais. Os pais/responsáveis devem informar a enfermeira escolar ou 

ligar para a Equipe de Ação Contra COVID pelo telefone 215-400-5454. Se 

não apresentarem sintomas após 5 dias de isolamento, os alunos podem 

retornar à escola, mas devem usar uma máscara de alta qualidade (N95 

ou KN95) por mais 5 dias, e devem comer em uma área designada. 

Teste em 
alunos 

Os enfermeiros escolares fornecerão testes de COVID-19 para alunos que 

apresentarem sintomas durante a aula. No caso de um surto de contágio 

em uma escola, nossos fornecedores de testes darão extra suporte para 

testes no local. Para que os alunos possam ser testados, a escola precisa 

ter um formulário de autorização dos pais, portanto, favor preencher e 

enviar o formulário à enfermeira da escola de seu filho(a). Todas as 

famílias devem enviar um novo formulário de autorização para o ano letivo 

de 2022-2023. O Distrito também continuará a disponibilizar testes de 

COVID-19 gratuitos para alunos, em cinco escolas designadas para testes. 

Estas escolas estão listadas aqui.  

Vacinas As vacinas contra COVID-19 são recomendadas, mas não são obrigatórias 

para os alunos, incluindo alunos que praticam esportes e atletismo. 

Crianças a partir dos seis meses de idade já podem receber a vacina 

inicial contra a COVID, e crianças a partir dos cinco de idade já podem 

receber o reforço. Para saber mais sobre as vacinas e onde se vacinar, 

visite o site de informações Covid-19 Information Hub, o site da prefeitura 

da Filadélfia aqui ou www.vaccines.gov. 

Saúde e 

higiene em 

geral 

Todas as escolas serão equipadas com máscaras de alta qualidade, 

estações de álcool gel e purificadores de ar e superfície, para reforçar 

ainda mais a higiene em nossos ambientes de ensino. Para elevar ainda 

mais este reforço em prol da saúde e o bem-estar de todos em nossas 

escolas, as famílias são solicitadas a monitorar a saúde de seus filhos e 

mantê-los em casa se estiverem doentes, e praticar a lavagem adequada 

das mãos e o uso de máscaras com seus filhos. 

 

A varíola do macaco também pode ser uma preocupação para nossas famílias e funcionários. 

Saiba que estamos colaborando com o PDPH para monitorar a situação, e buscaremos 

orientação do PDPH e dos Centros de Controle de Doenças para identificar quaisquer medidas 

de segurança necessárias para nossas escolas. Nós os manteremos informados conforme 

tivermos mais informações. Enquanto isso, continuaremos a implementar procedimentos de 

limpeza e desinfecção reforçados diariamente, em escolas e escritórios, dando atenção 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#consent
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/


 

especial às áreas mais comumente tocadas, tais como banheiros, mesas e maçanetas de 

porta. 

Lembre-se que você pode encontrar as últimas informações, incluindo informações sobre as 

próximas Reuniões Comunitárias de Saúde e Segurança para famílias, visitando o Centro de 

Informações Covid-19 Information Hub. Conforme a COVID-19 e outros assuntos de saúde 

pública continuam a evoluir, nosso plano de ação também continuará a evoluir. Os últimos anos 

nos ensinaram que, trabalhando juntos e permanecendo flexíveis conforme necessário, somos 

capazes de manter os ambientes de ensino presenciais saudáveis dos quais nossos alunos 

precisam. Estamos ansiosos para colaborar com vocês neste novo ano letivo, que se inicia em 

no dia 29 de agosto. 

Dra. Kendra McDow    Dra. Cheryl Bettigole 

Dra. Kendra B. McDow     Dra. Cheryl Bettigole 
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