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Caras Familias de Greater Lowell Tech:
Esta carta e para fornecer a voce uma atualizac;:ao sobre as mudanc;:as recentes nos dados de saude publica. Com
base no Relat6rio COVID-19 do Departamento de Saude Publica de Massachusetts para esta semana, 16 de abril de
2021: A taxa de incidencia media diaria de casos por 100.000 residentes (ultimos 14 dias) para a cidade de Lowell
e 54.4, superior do que 54.1 da semana pasada. A "taxa de porcentagem de positividade" (a porcentagem de
testes que sao positivos em Lowell) e 8%, superior do quel 7.97%, da semana pasada.
Esta semana temos 7 membros da comunidade com teste positivo. Contatos pr6ximos foram rastreados para cada
caso e todos os contatos pr6ximos conhecidos foram relatados,em particular para quarentena. E fundamental que
todos n6s continuemos a fazer nossa parte para garantir a saude e a seguranc;:a de nossa comunidade escolar.
Continue monitorando seu filho DIARIAMENTE quanto aos �intomas de COVID antes de envia-lo a escola. NAO
mande seu filho para a escola se ele apresentar sintomas de COVID, incluindo: febre (100 graus ou mais) calafrios,
dor de cabec;:a (quando combinada com outros sintomas), dores no corpo, tosse (nao associada a uma causa
conhecida), dificuldade para respirar, nauseas, vomito ou diarreia, dor de garganta, perda de paladar ou cheiro,
fadiga (quando combinada com outros sintomas) e nariz entupido ou escorrendo.
A partir da semana de 26 de abril de 2021, estamos planejando expandir o aprendizado presencial para nossos
alunos das series 10-12 a 5 dias em sua semana de workshop A/ X (que agora inclui as quartas-feiras). Alem disso,
expandimos o aprendizado presencial para nossos alunos da nona serie para tres dias por semana, alternando as
quartas-feiras a cada duas semanas. O diretor-superintendente assistente fornecera mais informac;:oes sabre a
transic;:ao da 9i! serie.
Espero que todos tenham ferias relaxantes, divertidas e seguras em abril. Agradecemos antecipadamente por sua
paciencia, flexibilidade e colaborac;:ao. Devolver os alunos com seguranc;:a ao aprendizado presencial e nossa
prioridade.
Sinceramente,

Jill Davis
Superintendente-Diretora
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