
Informações importantes sobre 
segurança e saúde

Todas as manhãs, reveja 
a lista de verificação 
diária de saúde on-line 
ou a versão impressa (em 
anexo), intitulada “What 
Should I Do? Daily Health 
Checklist and Responses 
to Different COVID Situ-
ations” para garantir que 
seu filho vá à escola com 
segurança.

Os alunos devem usar 
máscaras na escola, ex-
ceto para exceções MUITO 
limitadas (veja “Máscaras: 
requisitos e dicas”)

Não é permitida a  
entrada de pais ou  
responsáveis na escola. 
O embarque e desem-
barque de alunos deve 
ser feito na área externa 
do prédio da escola.

No ponto de ônibus ou 
na chegada à escola, 
lembre-se de manter a 
distância de 6’ (1,8 m) 
de todas as pessoas, o 
tempo todo.

Pratique essas orientações 
em casa com as crianças 
pequenas:
•	 Manter uma distância de 6 pés (1,8 m)  

de outras pessoas 

•	 Alternativas para abraços e toque físicos 
nos amigos, como abraços no ar e acenos

•	 Usar a máscara por períodos prolongados

•	 Lavar as mão com frequência para matar 
os germes e manter a segurança das  
pessoas

•	 Como espirrar enquanto estiver com  
a máscara (não retirar a máscara)

•	 Como trocar a máscara: segure pela alça 
das orelhas, exceto para ajustá-las sobre  
o nariz e sob o queixo Lavar as mãos após 
tocar em uma máscara usada e antes de 
substituir por uma sem uso  

Sintomas da COVID-19
Você DEVE manter a criança em casa, sem  
ir à escola, se ela apresentar sintomas de  
COVID-19 ou de qualquer outro vírus. 

Teste da COVID
Entre em contato com um profissional de 
saúde e providencie o teste fora da escola, 
se a criança adoecer em casa. O profissional 
de saúde pode encaminhá-lo ao melhor local 
para o exame. Você também pode encontrar 
locais de testes em Cambridge no endereço 
www.cambridgema.gov/covid19/Testing.

Se uma criança desenvolver sintomas na 
escola, o teste estará disponível na “Sala de 
recuperação”, um espaço seguro e isolado 
onde as crianças aguardarão até que os  
pais/responsáveis as busquem. Assine a 
autorização do Departamento de Saúde 
Pública de Cambridge (Cambridge Public 
Health Department), que questiona sobre o 
seu consentimento para que seu filho faça o 
teste da COVID, caso apresente sintomas na 
doença enquanto estiver na escola.
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