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Queridas familias de Greater Lowell Tech:
0 objetivo e compartilhar com voce uma atualiza9ao sobre as mudan9as recentes na saude publica.
De acordo com o Relat6rio COVID-19 do Departamento de Saude Publica de Massachusetts para
esta semana, janeiro 15, 2021:
A tax.a de incidencia media diaria de casos por 100.000 residentes (ultimos 14 dias) na cidade de
Lowell e 88.0, superior al 78.8 da semana anterior. Lowell ele continua a permanecer na categoria
"vermelho" ou "de alto risco" novamente esta semana. A "tax.a de porcentagem de positividade"
(a porcentagem de testes que sao positivos em Lowell) 10.42%, ascendeu a 10.15% da semana
anterior. A tax.a de positividade para a cidade de Lowell permanece acima da media do estado atual
de 7.5% e os dados continuam a indicar alcance significativo da comunidade.
Com base nas tendencias dos dados de saude atuais e mantendo nosso compromisso de priorizar a
seguran9a de nossos alunos e funcionarios, continuaremos com o modelo atual de aprendizagem
remota completa. Continuaremos a trabalhar com o Lowell Board of Health para monitorar as
tendencias nos dados COVID-19 e fornecer a voce todas as atualiza95es antes de uma decisao de
fazer a transi9ao de nossos alunos para um modelo de aprendizagem hibrido quando for seguro
faze-lo. 0 Grupo de Trabalho de Reabertura esta trabalhando para montar um cronograma
provis6rio que planejamos publicar em breve.
Agradecemos antecipadamente por sua paciencia, flexibilidade e colabora9ao.
Atenciosamente,

Jill Davis
Superintendente-Diretora
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