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Junho 4, 2021

Queridas famflias de Greater Lowell Tech:
Esta carta e para fornecer-lhe uma atualiza�ao sobre as recentes mudan�as nos dados de saude publica.
Com base no Relat6rio COVID-19 do Departamento de Saude Publica de Massachusetts para esta
semana, 4 de junho de 2021: O numero medio de casos de incidencia diaria por 100.000 habitantes
(ultimos 14 dias) para a cidade de Lowell e de 6.3 abaixo de 8.0 na semana passada. A "taxa percentual
de positividade" (percentual de testes positives em Lowell) e de 2.02%, abaixo dos 2.15% da semana
passada.
Esta semana nao temos membros da comunidade esc61ar que deram positive. Por favor, continue
monitorando seu filho ou filha DIARIAMENTE para sintomas COVID antes de envia-los para a escola. NAO
mande seu filho para a escola se voce desenvolver sint�mas de COVID incluindo: febre {100 graus mais
do que mais) calafrios, dor de cabe�a (quando permitido combinar com outros sintomas), dores no
corpo, tosse (nao associada a uma causa conhecida), falta de ar, vomito ou diarreia por nausea, dor de
garganta , perda de paladar ou olfato, fadiga (quando combinado com outros sintomas) e congestao
nasal ou coriza.
0 ultimo dia de aula e quinta-feira, 10 de junho de 2021, e todos os alunos serao demitidos as 10h43.m.
A programa�ao do dia sera a seguinte; 1, 2, 10 e 11. Os alunos manterao seu Chromebook para o verao
e sao obrigados a traze-los de volta a escola com eles no outono.
Obrigado por sua paciencia e colabora�ao neste ano letivo enquanto navegamos por esses tempos sem
precedentes. Por favor, tenha um verao saudavel e seguro e estamos ansiosos para ve-lo no outono!
Sinceramente,

CJtD�

Jill Davis
Superintendente-Diretora
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