
Data: 14 de dezembro de 2020 Portuguese 

Caros pais, cuidadores e responsáveis, 
 
Obrigado por sua parceria contínua durante este ano letivo sem precedentes. Em um esforço para evitar a 
propagação do COVID-19, temos trabalhado em estreita colaboração com o Departamento de Educação Elementar 
e Secundária de Massachusetts (DESE) e o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (DPH) para 
oferecer testes de COVID-19 rápidos gratuitos para funcionários sintomáticos e alunos participando de 
qualquer tipo de instrução presencial. 
 
O objetivo desta carta é pedir sua permissão para testar seu filho, caso ele desenvolva sintomas na escola. 
Embora tenhamos pedido a todos os alunos e funcionários que estão doentes para ficar em casa, pode haver 
membros de nossa comunidade escolar que apresentaram os primeiros sintomas durante a escola. Ser capaz de 
testar seu filho na escola não só agilizará os resultados e, portanto, ajudará você a determinar as próximas etapas 
para proteger seu aluno e sua família, mas também fornecerá um pouco de tranquilidade, pois um teste está 
disponível e pode ser entregue por uma enfermeira se necessário surge. 
 
O teste de diagnóstico COVID-19 Rapid Antigen COVID-19 é aprovado pela FDA e fornece resultados em 15 
minutos. A equipe de enfermagem da nossa escola foi totalmente treinada para administrar o teste usando um 
cotonete nasal. A decisão de administrar o teste será feita pela enfermeira da escola, e você será notificado por 
telefone antes de seu filho ser testado. 
 
Você também será notificado imediatamente sobre os resultados do teste. Se o teste do aluno for positivo, o aluno 
será enviado para casa e deverá ficar em quarentena por pelo menos 10 dias e até pelo menos 24 horas com 
melhora dos sintomas e sem febre, sem o uso de medicamentos redutores da febre. Se um aluno der negativo, ele 
também pode ser mandado para casa. Independentemente do resultado do teste, você será notificado pela escola 
sobre os próximos passos a serem executados com um provedor de saúde. As escolas públicas de Webster 
reportarão todos os resultados dos testes ao DPH e os resultados positivos dos testes à Unidade de Ajuda de 
Resposta Rápida do DESE. 
 
Para dar permissão ao seu aluno para participar do Teste de diagnóstico rápido de antígeno COVID-19, 
incluindo a permissão para a escola compartilhar as informações do resultado do teste com o Departamento 
de Saúde Pública e o Projeto Beacon (uma organização terceirizada sem fins lucrativos contratada para 
compilar o consentimento para teste e para compartilhar os resultados do teste), preencha o formulário de 
permissão anexado a esta carta. Por favor, devolva este formulário à enfermeira da escola o mais rápido 
possível. 
 
Nas Escolas Públicas de Webster, somos extremamente gratos aos nossos funcionários e famílias comprometidos 
que continuam a mostrar grande flexibilidade e resiliência à medida que navegamos neste ano letivo. É necessário 
que todos nós trabalhemos juntos para conter a propagação desse vírus. 
 
Se você tiver dúvidas sobre o Teste de diagnóstico rápido de antígeno COVID-19, entre em contato com a 
enfermeira da escola. 
 
Obrigado, 
 
Dr. Ruthann Goguen 
  



Webster Public Schools 
Bartlett High School  -  Webster Middle School  -  Park Ave Elementary School 

 
Teste de antígeno Abbott BinaxNOW - autorização dos pais / responsáveis para o aluno ser testado 

 

Ao preencher e enviar este formulário, eu confirmo que sou o pai / responsável adequado para dar consentimento e que autorizo 
a administração de um teste de antígeno COVID-19 em meu aluno durante o horário escolar, caso os funcionários da escola 
observem sintomas consistentes com COVID- 19 ou sintomas isolados (por exemplo, coriza isolada, cefaleia isolada ou dor 
abdominal isolada sem febre). Eu entendo que autorizar um teste COVID-19 para meu aluno é opcional e que posso me recusar a 
dar essa autorização, caso em que meu aluno não será testado. Eu também entendo que meu aluno deve ficar em casa se não se 
sentir bem. 
 
Informações demográficas do aluno: imprima com clareza! 
 

 
 
 
 
 
 

por favor, continue a preencher o verso deste formulário ➡  
 

Nome do aluno:  

Sobrenome do aluno:  

Nome do meio do aluno:  

Sobrenome do aluno: endereço do aluno 
(rua, cidade, código postal) 

 

Qual é a data de nascimento do aluno?  

Qual é a raça do aluno? 
(selecione tudo que se aplica) 
 

      口 Índio americano / nativo do Alasca 
      口 asiático 
      口 Negro / Afro-americano 
      口 Nativo havaiano / ilhéu do Pacífico 
      口 Branco 
      口 Outro 
      口 Desconhecido 
 

O aluno é de origem hispânica? 
(selecione um) 
 

      口 sim 
      口 Não 
      口 Desconhecido 

Qual é o gênero do aluno? 
(selecione um) 
 

      口 Masculino 
      口 Feminino 
      口 Transgênero 
      口 Desconhecido 

Does the student have a disability?  
(select one) 

      口 sim 
      口 Não 

Qual é o idioma principal do aluno?  



 
Informações aos pais / responsáveis: imprima de forma clara! 
 

 
 
Consentimento e compartilhamento de dados (rubricar): 

_____ Caso meu aluno apresente sintomas de COVID-19, autorizo um profissional da administração, durante o horário escolar, a 
aplicar o teste de antígeno Abbott BinaxNOW COVID-19 em meu aluno. Eu entendo que os resultados do teste do meu aluno 
serão carregados no Projeto Beacon, que os compartilhará com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de acordo 
com a lei estadual. 

_____ Autorizo a divulgação de minhas informações de contato ao Projeto Beacon (uma organização terceirizada contratada 
para obter consentimento para o teste e compartilhar os resultados do teste). Eu entendo que junto com os resultados dos testes, o 
Projeto Beacon compartilhará minhas informações de contato com o DPH. Também entendo que posso criar um perfil de usuário 
no Projeto Beacon que me notificará sobre a administração e os resultados dos testes. Concordo que, se criar esse perfil de 
usuário, só usarei o sistema do Projeto Beacon com a finalidade de acessar informações, incluindo resultados de testes, às quais 
estou legalmente autorizado a acessar. 

Signatário autorizado: 
Eu entendo que posso mudar de ideia e cancelar esta permissão a qualquer momento, mas que tal cancelamento é apenas 
prospectivo e não afetará as informações que já permiti serem divulgadas. Para cancelar esta permissão para testes COVID-19, 
preciso entrar em contato com o Projeto Beacon diretamente em (617) 741-7310. 
 

 
_________________________________________ 
Nome do pai / responsável (impresso) 

_________________________________________ _____________________ 

Assinatura do Pai / Responsável Encontro 
 

 

 

Por favor, devolva este formulário assinado para a enfermeira da escola o mais rápido possível! 
 

Nome do pai / responsável:  

Parent/Guardian Last Name:  

Endereço dos pais / responsáveis 
(se diferente do acima): 

 

Número de telefone do pai / responsável:  

Endereço de e-mail dos pais / 
responsáveis: 

 


