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Dezembro 11, 2020

Queridas familias de Greater Lowell Tech:
Queremos fomecer a voce uma atualizac;ao sobre as mudanc;as recentes nos dados de saude
publica. De acordo com o Relat6rio COVID-19 do Departamento de Saude Publica de
Massachusetts para esta semana, 4 a 11 de dezembro de 2020:
A taxa media de incidencia diaria de casos por 100.000 residentes (ultimos 14 dias) para a cidade
de Lowell e 102.03 superior do 78.3 da semana anterior, o que coloca Lowell na categoria de
"vermelho" ou "alto risco" novamente esta semana. A "taxa de porcentagem de positividade" (a
porcentagem de testes que sao positivos em Lowell) e 11.90% superior do 10.37% da semana
antecedente. Os dados continuam apontando para uma tendencia negativa, mostrando uma
expansao significativa na comunidade.
Como resultado desses dados e de nosso compromisso em priorizar a saude e a seguranc;a de nossos
alunos e funcionarios, permaneceremos em nosso atual modelo de ensino remoto completo.
Continuaremos a trabalhar com o Lowell Board of Health para monitorar tendencias nos dados
COVID-19 e fomecer a voce todas as atualizac;5es antes da decisao de fazer a transic;ao de nossos
alunos para um modelo de aprendizagem hibrido quando for seguro faze-lo.
Alem disso, a cidade de Lowell esta oferecendo testes COVID-19 gratuitos para residentes de
Lowell em um novo local de teste lanc;ado em parceria com Cataldo Ambulance, em 32 Reiss
Avenue, atras do predio onde o Showcase Cinema esta localizado. Os testes serao realizados entre
as 8h00 e 15h00 todos os dias ate o final do mes. 0 local de teste e estritamente limitado aos
residentes de Lowell. Os residentes que desejarem fazer o teste no referido local devem marcar
uma consulta com antecedencia em um horario especifico e sao incentivados a comparecer com a
maior
antecedencia
possivel.
As marcac;5es
podem
ser reservadas
online
em: cataldoambulance.com/covid-testing.
Agradecemos antecipadamente por sua paciencia, flexibilidade e colaborac;ao. Por favor, fique
saudavel e seguro !
Sinceramente:

Jill Davis
Superintendente-Diretora
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