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Maio 28, 2021

Queridas famflias de Greater Lowell Tech:
Eu desejo compartilhar com voces os dados mais recentes sobre dados de saude publica. De acordo com
o Relat6rio COVID-19 do Departamento de Saude Publica de Massachusetts para esta semana, Maio 28,
2021: A taxa media diaria de incidencia de casos por 100.000 habitantes (ultimos 14 dias) para a cidade
de Lowell e 8.0, menos do que 13.2 da semana passada. A "taxa de positividade percentual" (a
porcentagem de testes que sao positives em Lowell) e 2.15%, menos do que 2.91% da semana passada.
Esta semana, 1 membro da comunidade escolar deu positive. Os contatos pr6ximos conhecidos foram
monitorados de perto e ja foram informados particularmente. Por favor, continue monitorando seu filho
ou filha diariamente para sintomas de Covid antes de envia-los para a escola. NAO mande seu filho ou
filha para a escola se tiver sintomas COVID, incluindo: febre {100 graus ou mas), calafrios, dor de cabe�a
(quando combinada com outros sintomas), dores no corpo, tosse (nao associada a uma causa
conhecida), falta de ar, vomito de nausea ou diarreia, dor de garganta, perda de paladar ou olfato, fadiga
(quando combinado com outros sintomas) e congestao nasal ou coriza ou nariz escorrendo.
O ultimo dia de aula e quinta-feira, 10 de junho de 2021, e todos os alunos sairao as 10h43.m. Os
perfodos nesse dia serao os seguintes: 1, 2, 10 e 11. Por favor, lembre-se que estamos aqui para ajudar
nossos alunos de qualquer maneira que pudermos para completar suas tarefas esolares e terminar o
ano letivo Gryphon Strong!
Obrigado antecipadamente por sua coopera�ao.
Sinceramente,
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Jill Davis
Superintendente-Diretora
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