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11 de janeiro de 2022

Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
Neste momenta, a exigencia de usar mascara continua sendo uma medida importante para manter os alunos
seguros na escola. Coerente com a autoridade fornecida pelo Conselho, e ap6s consultar especialistas medicos e
funcionarios estaduais de saude, o Comissario do Ensino Fundamental e Medio esta prorrogando a exigencia de
usar mascara ate 28 de fevereiro de 2022. 0 Departamento de Ensino Fundamental e Media continuara
trabalhando com especialistas medicos e funcionarios estaduais de saude para avaliar a exigencia de usar mascara
para alem de 28 de fevereiro.
Os seguintes requisitos de mascara permanecem em vigor ate 28 de fevereiro de 2022:
• Os funcionarios e estudantes de escolas publicas (5 anos ou mais) de todas as series sao obrigados a usar
mascaras dentro das escolas, exceto conforme observado abaixo. As mascaras nao sao necessarias ao ar
livre. Todos os visitantes tambem devem usar uma mascara em predios escolares.
• As mascaras devem cobrir o nariz e a boca de um indivfduo
• Estudantes e funcionarios que nao podem usar mascara por razoes medicas e estudantes que nao podem
usar mascara por razoes comportamentais estao isentos da exigencia. Os escudos faciais podem ser uma
opc;:ao para estudantes com necessidades medicas ou comportamentais que nao perm item usar mascaras
ou revestimentos faciais. As mascaras transparentes podem ser a melhor opc;:ao tanto para professores
quanta para alunos em aulas para alunos surdos e com deficiencia auditiva.
• O requisito de usar mascara se aplica quando alunos e funcionarios estao dentro da escola, exceto quando
comer ou beber ou durante pausas para mascaras.
• As mascaras sao necessarias para qualquer atividade relacionada ao esporte para estudantes-atletas e
treinadores quando dentro do predio, em alinhamento com orientac;:oes fornecidas pela Associac;:ao
Atletica lnteresolastica de Massachusetts (MIAA).
• As mascaras devem ser fornecidas pelo aluno/famflia, mas mascaras descartaveis devem ser
disponibilizadas pela escola para os alunos que precisam deles.
•
Por ordem da saude publica federal, todos os alunos e funcionarios sao obrigados a usar uma mascara em
6nibus escolares.
• Caso um aluno remove sua mascara sem permissao, o processo de gestao comportamental sera o
seguinte:
✓ O professor da redirecionamento verbal na sala de aula e/ou conferencias com alunos na revisao da
expectativa e como recusar-se a cumprir causa danos aos membros da comunidade escolar;
✓ O professor entra em contato com a sede para conferencia com o aluno e contato com os pais;
✓ Consequencias serao implementadas para ofensas repetidas.
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Alem disso, nossa Sec;:ao de Protocolos de Resposta Medica COVID-19 no documento de Protocolos e Praticas de
Saude e Seguranc;:a (paginas 4-13) foi revisada e publicada em nosso site em Alertas Atuais. As revisoes sao
baseadas nas orientac;:oes recentemente atualizadas do DESE/DPH, alinhadas as orientac;:oes divulgadas
recentemente pelos Centros de Controle de Doenc;:as (CDC). A orientac;:ao revisada reduz o tempo que a equipe e
os alunos precisam isolar se testarem positivo e o perfodo de quarentena para contatos pr6ximos.
E somente atraves de sua parceria continua e todos nos trabalhando juntas que podemos manter nossa
comunidade escolar segura.
Obrigado,
�
Jill Davis
Diretor-Superintendente

