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Entendemos a incerteza entre as familias em nossa comunidade escolar sobre o recente surto do novo coronavirus (2019nCoV) e como ele pode afetar nossa comunidade escolar. Diariamente, os Centros de Controle de Preven�ao de Doen�as
estao oferecendo atualiza�oes e recomenda�oes. Clique no link a seguir para se manter atualizado:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Consulte a ficha tecnica com base nas perguntas mais comuns
desenvolvidas pelo Departamento de Saude Publica de Massachusetts.
Embora este seja um problema de saude publica, o CDC indica que o risco imediato para o publico em geral permanece baixo
no momenta. No entanto, no mundo conectado em que vivemos, um grande numero de familias viaja durante as ferias
escolares e, portanto, as doen�as infecciosas sempre serao motive de preocupa�ao. Como nas infec�oes sazonais por gripe e
estreptococos, existem precau�oes gerais que todos podemos tomar para permanecer o mais saudavel possivel.
• Certifique-se de seguir uma boa higiene das maos. Lave as maos frequentemente e com bastante agua e sabao por
pelo menos 20 segundos. Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem lavar as maos. Use um desinfetante para as maos a
base de alcool quando nao houver agua e sabao.
• Quando tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz com um len�o de papel. Voce tambem pode tossir ou espirrar na
manga. Jogue len�os usados no lixo e lave as maos imediatamente com agua e sabao por pelo menos 20 segundos.
• Evite compartilhar copos, xicaras, utensflios de cozinha, pratos, toalhas ou outros itens. Lave bem esses itens com
agua e sabao ap6s usa-los.
• Evite contato pr6ximo com pessoas doentes sempre que possivel.
• Certifique-se de seguir outros bans habitos de saude: limpar e desinfetar as superficies frequentemente tocadas em
casa, no trabalho ou na escola, especialmente quando alguem esta doente. Durma o suficiente, pratique atividade
fisica, controle o estresse, beba bastante lfquido e coma alimentos nutritivos.
E importante evitar o envio de crian�as para a escola quando estiverem doentes. Se o seu filho ou filha apresentar algum dos
seguintes sintomas, mantenha-o longe da escola em casa: temperatura acima de 100,4, tosse, vomito, diarreia, qualquer
erup�ao cutanea ainda nao diagnosticada pelo medico, coceira nos olhos vermelhos ou rosados e/ ou com derramamentos, e
qualquer doen�a contagiosa, coma varicela, garganta inflamada ou gripe.
0 novo coronavfrus (2019-nCoV) esta em fase evolutiva e estamos acompanhando de perto; Continuaremos atualizando voce
conforme as informa�oes forem publicadas. Tenha certeza de que estamos monitorando os problemas de saude de nossos
alunos. Estamos em estreita comunica�ao com o Conselho de Saude local, o Departamento de Saude Publica de
Massachusetts/ Unidade de Saude Escolar, bem como com os prestadores de cuidados de saude da comunidade. Nossa
Departamento de lnstala�oes Escolares esta desinfectando nossos espa�os educacionais, coma normalmente fazemos
durante a esta�ao de gripes e resfriados. Estamos seguindo todas as diretrizes recor:nendadas para garantir a seguran�a de
nossos alunos e funcionarios. Continuamos profundamente comprometidos com o bem-estar de estudantes e funcionarios e
continuaremos compartilhando novas informa�oes com voce, conforme necessario, sol>re essa situa�ao em evolu�ao.
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