
Protocolos COVID-19   SY 2021-2022 

 

O Webster Public School District está empenhado em fornecer um ambiente seguro para alunos 

e funcionários durante a Pandemia Global COVID-19. Os protocolos descritos abaixo estão 

sujeitos a alterações com base nas orientações e dados dos Centros de Controle de Doenças 

(CDC), Departamento de Saúde Pública (DPH) e do Conselho Local de Saúde (LBOH), 

Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) e a Academia Americana de 

Pediatria (AAP). 

 

Plano de Exposição COVID-19 

O seguinte descreve o plano que será seguido pelas enfermeiras da escola em coordenação 

com a administração do edifício e do distrito para possível ou conhecida exposição ao COVID-

19. 

Isolamento: 

Um caso COVID-19 confirmado ou presumido positivo 

● 10 dias de isolamento desde o início dos sintomas, pode retornar no dia 11 (contanto que os 

sintomas tenham melhorado). 

Quarentena: 

Um contato próximo é definido como um indivíduo que estava a 1,8 m de um indivíduo positivo 

por um total acumulado de 15 minutos em um período de 24 horas 

● Para exposição na escola 

○ Aqueles com menos de 3 pés do indivíduo positivo terão que colocar em quarentena 

○ Aqueles que estão a menos de 90 cm do indivíduo positivo serão notificados sobre uma 

possível exposição, mas não terão que colocar em quarentena 

● Para exposição da comunidade - aqueles a menos de 2 metros do indivíduo positivo terão 

que entrar em quarentena. ● Contatos próximos que foram totalmente vacinados não terão 

que entrar em quarentena, desde que sejam assintomáticos. Se os sintomas se desenvolverem, 

eles devem ficar em casa e ir à escola e fazer o teste. 

Pruebas durante la cuarentena: 

● Sin prueba: se requieren 10 días de cuarentena. Puede regresar el día 11 si es asintomático. 

● Prueba negativa el día 5, 6 o 7: puede regresar el día 8 si es asintomático. ** 



● Prueba positiva en cualquier momento durante la cuarentena; consulte la línea de tiempo de 

aislamiento anterior. 

● ** Se requiere que la documentación de la prueba negativa con el nombre, la fecha en que se 

realizó la prueba y el resultado de la prueba se entregue a la enfermera de la escuela para 

poder regresar a la escuela antes del día 11 de cuarentena. 

Sob investigação: 

● Aqueles que apresentam sintomas consistentes com COVID-19 não devem se apresentar à 

escola se os sintomas estiverem presentes antes do dia letivo e devem entrar em contato com a 

enfermeira da escola para discutir os próximos passos. 

● Se os sintomas se desenvolverem durante o dia escolar, o indivíduo deve informar a 

enfermeira da escola para avaliação. ● Tanto os indivíduos vacinados como não vacinados que 

são sintomáticos irão requerer o teste de COVID-19 sob a orientação da Enfermeira Escolar. 

● Se os alunos / funcionários forem dispensados da escola por doença, a sala de aula será 

borrifada com desinfetante conhecido por ser eficaz contra COVID-19 como uma precaução 

pelos custodiantes conforme solicitado pela Enfermeira da Escola. 

Educação durante a quarentena / isolamento / investigação: 

É responsabilidade dos pais / responsáveis e / ou aluno comunicar-se com os professores da 

WPS para obter o trabalho de reposição durante o período de quarentena, pois o aprendizado à 

distância não é aprovado como tempo de aprendizagem pelo DESE para o ano letivo de 2021-

2022. 

Estratégias de mitigação COVID-19 

Máscaras: 

De acordo com especialistas em saúde pública, usar uma cobertura / máscara facial que cubra o 

nariz e a boca e fixe sob o queixo é a melhor estratégia de mitigação para prevenir a 

propagação de COVID-19. 

Em alinhamento com as recomendações de especialistas em saúde pública, todos os 

funcionários e alunos das Escolas Públicas de Webster terão que usar coberturas faciais 

enquanto estiverem dentro de casa, independentemente do estado de vacinação (consulte a 

Política de Cobertura Facial para detalhes completos e exceções). 

Atividades ao ar livre: 

As máscaras não são necessárias ao ar livre. Nenhuma máscara precisa ser usada durante 

atividades ao ar livre devido à baixa taxa de transmissão do COVID-19 em ambientes externos. 

As quebras da máscara devem ser ao ar livre, sempre que possível. 



Café da manhã almoço: 

O WPS tentará manter uma distância de 3 pés entre os alunos quando as máscaras estiverem 

desligadas enquanto os alunos estão comendo. Os alunos ficarão voltados para a frente e todos 

os assentos estarão voltados para a mesma direção. 

Salón de clases: 

No habrá requisitos de distanciamiento social entre los escritorios de los estudiantes. Los 

maestros asignarán asientos y mantendrán gráficos de asientos para ayudar con el rastreo de 

contactos. 

Transporte: 

Todos os alunos devem usar máscaras ao andar de ônibus. As janelas serão reduzidas 5 cm para 

melhorar a ventilação, então os pais / responsáveis / alunos devem se vestir adequadamente 

durante os períodos de mau tempo. 

Limpeza Adicional: 

As enfermeiras da escola coordenarão com a equipe de custódia para limpeza adicional, 

conforme necessário, quando os indivíduos estiverem sob investigação, quarentena ou 

isolamento. 

 

 


