DEPTO. DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO ALUNO
Suite 210
440 North Broad Street
Philadelphia, PA 19130
8 de setembro de 2022
Prezados pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia,
Conforme os alunos e funcionários entram no ritmo do novo ano letivo, queremos dividir
algumas notícias de saúde e segurança e alguns lembretes com vocês.
Revisamos os nossos Protocolos Gerais de COVID-19 para o Ano Letivo 2022-2023 para
fornecer mais clareza aos protocolos publicados no início de agosto. Clique aqui para ler os
protocolos na íntegra e ver as revisões claramente listadas na parte superior.
A partir da semana que vem, o uso da máscara será opcional, porém altamente recomendado.
Conforme descrito nos protocolos, o Distrito pode restabelecer a ordem de uso da máscara em
circunstâncias específicas, como quando o índice de casos de COVID-19 na comunidade
estiver alto, com base nos Indicadores do Nível Comunitário de COVID-19 do CDC . Sabemos
que algumas crianças possuem condições que as impedem de usar máscara de forma segura
e eficaz. Neste casos, os pais e responsáveis podem preencher uma Solicitação de
Acomodação, a qual pode ser encontrada no site de Protocolos de Saúde e Segurança.
Para continuar promovendo ambientes escolares saudáveis, incentivamos pais/responsáveis a
vacinarem seus filhos contra a COVID-19 e contra a gripe. Todas as crianças em faixa etária
escolar se qualificam para estas vacinas comprovadamente eficientes na prevenção de
doença, e que podem ser administradas pelo médico de seu filho(a) ou em uma farmácia local.
Para finalizar, o Distrito continua colaborando com o Departamento de Saúde Pública da
Filadélfia para monitorar os casos de varíola do macaco na Filadélfia. Com base nos dados
atuais, os riscos de contágio entre crianças combinados ao contágio nas escolas são muito
baixos. Visite o site de Protocolos de Saúde e Segurança para ler a carta de Informações para
Famílias sobre a Varíola do Macaco, a qual fornece um resumo sobre a varíola do macaco,
como identificar sintomas e o que fazer se seu filho(a) apresentar sintomas ou testar positivo.
O Distrito se compromete a mantê-lo informado sobre quaisquer atualizações ou mudanças nas
condições de saúde pública em nossas escolas. Leia últimas notícias a qualquer momento no
site Centro de Informações da Covid-19 e no site de Protocolos de Saúde e Segurança.
Atenciosamente,

Dra. Kendra McDow
Dra. Kendra B. McDow
Distrito Escolar da Filadélfia
Oficial de Saúde do Distrito Escolar
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