
Painel de dados COVID-19 
Os consultores científicos da CPS identificar-
am três métricas que a CPS usa para determi-
nar se é seguro abrir as escolas: novos casos 
diários, taxas de testes positivos e níveis de 
COVID-19 nos efluentes. Veja as informações 
mais recentes no Painel de dados cujo link  
encontra-se na página principal do site da 
CPS.
 

Testagem para COVID-19 
Em parceria com a cidade de Cambridge  
e o Departamento de Saúde Pública de  
Cambridge, a CPS estabeleceu um sistema 
abrangente para testagem 

•	 Teste opcional gratuito para todos os 
funcionários da CPS até duas vezes por 
semana 

•	 Testes para alunos e funcionários  
sintomáticos nos prédios da CPS

•	 Assistentes sanitários adicionais para 
cada escola

Preparativos na escola/sala  
de aula 
A escola e as salas de aula da CPS foram  
preparadas para manter o distanciamento  
social e a lavagem frequente das mãos 

•	 Mesas e carteiras com 6 pés (1,8 m) de 
distância, com 10 a 12 alunos em uma sala 
de aula comum  

•	 Pias ou desinfetante adicional se não 
houver pia Pias adicionais instaladas nas 
áreas comuns e em algumas salas de aula

•	 Barreiras de proteção instaladas em áreas 
de grande circulação

•	 Salas de “recuperação” em todos os 
prédios, para alunos que apresentarem 
sintomas 

Qualidade do ar 
A CPS reavaliou e melhorou a qualidade da 
ventilação de ar:

•	 MMelhorias nos sistemas centrais de  
ventiação e filtração

•	 Purificadores de ar HEPA (High Efficiency 
Particulate Air) para a limpeza do ar em 
áreas de baixa ventilação

•	 Consultar especialistas em engenharia e 
ciências para definir um padrão mínimo 
de 4 trocas de ar por hora (4ACH) em 
qualquer sala que será utilizada por  
alunos e funcionários

•	 Reparos e substituições de janelas para 
garantir o máximo acesso às janelas e 
aquisição ventiladores para circular o  
ar puro

Máscaras, protetores faciais  
e luvas 
A CPS fez um pedido de quantidade alta de 
equipamentos de proteção pessoal  

•	 A CPS adquiriu 230.000 máscaras; 3.000 
protetores faciais de tamanho infantil 
e 2.000 protetores faciais de tamanho 
adulto e 1.000.000 de pares de luva e 
ainda conta com óculos e macacões  
disponíveis para os casos necessários

•	 Funcionários e alunos podem usar a  
máscara de sua preferência

A CPS está preparada  
para um ensino  

presencial seguro!
Visão geral dos planos de segurança e saúde



Limpeza 
A CPS reforçou as rotinas de limpeza e  
desinfecção. 

•	 Funcionários adicionais de conservação 
predial para limpeza e higienização diária

•	 Pulverizadores eletrostáticos adquiridos 
para desinfetar edifícios

•	 Suprimentos de limpeza e desinfetante 
fornecidos para todas as salas de aula  

Lista de verificação diária  
de saúde
A CPS desenvolveu uma Lista de verificação 
diária de saúde on-line que os alunos e  
funcionários devem revisar antes de entrar em 
um prédio para o trabalho, estudo ou reuniões. 
Ou consulte a versão impressa, intitulada 
“What Should I Do? A Daily Health Checklist 
and Responses to Different COVID Situations.”

Para mais informações, acesse o site da CPS e 
o Manual de saúde, segurança e instalações. Cambridge Public Schools

135 berkshire street 
cambridge, ma 02141

617.349.6400

WWW.CPSD.US

Caixa: consultores científicos

A CPS tem a sorte de contar com o apoio 
de especialistas médicos e científicos 
reconhecidos mundialmente que atuam 
como consultores da CPS e desenvolv-
eram o Manual de saúde, segurança e 
instalações.

•	 Bradley Bernstein, MD, PhD,  
Massachusetts General Hospital, 
Broad Institute e pai de aluno da CPS

•	 Jill Crittenden, PhD, MIT; co-presi-
dente, COVID-19 Cambridge Expert 
Advisory Panel; Membro, N95Decon.
org e pai de aluno da CPS

•	 Lisa Dobberteen MD, FAAP,  
Programas de saúde escolar e saúde 
pública (School Health and Public 
Health Programs), Departamento  
de saúde pública de Cambridge

•	 Helen Jenkins, PhD, BU Escola de 
saúde pública (School of Public 
Health) e mãe de aluno da CPS

•	 Jamie Lichtenstein, PhD, Emerson 
College e mãe de aluno da CPS

•	 Keith Marzilli Ericson, PhD, BU 
Questrom School of Business e  
pai de aluno da CPS

•	 Tracy Rose-Tynes, MS, RN, Serviços 
de saúde escolar, Departamento de 
saúde pública de Cambridge


