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COBERTURAS DE FACE 

O Webster Public School District está empenhado em fornecer um ambiente seguro à medida 

que as escolas reabrem durante a pandemia COVID-19. De acordo com especialistas em saúde 

pública, uma das melhores maneiras de impedir a disseminação do coronavírus e manter os 

membros de nossa comunidade escolar seguros é o uso de máscaras ou coberturas faciais. 

Portanto, de acordo com as orientações do Center for Disease Control (CDC), do Departamento 

de Educação Elementar e Secundária (DESE) e do Departamento de Saúde Pública de 

Massachusetts (DPH), os seguintes requisitos estão em vigor até novo aviso. 

Uma cobertura facial que cubra o nariz e a boca e fixada sob o queixo deve ser usada por 

TODOS OS INDIVÍDUOS nos prédios escolares e no transporte escolar. As exceções incluem 

quebra de máscara para alunos ou quando adultos estão trabalhando sozinhos em seu 

escritório ou sala de aula ou com outros adultos vacinados. 

Máscaras com válvulas ou respiradouros unilaterais permitem que o ar exalado seja expelido 

por orifícios no material e não são consideradas EPI. Isso pode permitir que as gotículas 

respiratórias exaladas atinjam outras pessoas e potencialmente espalhem o vírus COVID19. 

Portanto, o uso de máscaras com válvula de exalação ou ventilação não é permitido. O CDC não 

recomenda o uso de polainas ou protetores faciais. A avaliação dessas coberturas faciais está 

em andamento e a eficácia é desconhecida no momento, portanto, esses tipos de máscara não 

serão permitidos como único meio de proteção. 

Os indivíduos podem ser dispensados do requisito pela seguinte lista de motivos, de acordo 

com a orientação do CDC: 

 

O indivíduo: 

• tem dificuldade para respirar e tem uma condição médica pré-existente com um atestado 

médico; 

• está inconsciente; 

• em incapacitado; 

• não pode remover a máscara ou cobertura facial sem ajuda. 

 

 



Além disso, máscaras ou coberturas faciais não serão necessárias para qualquer pessoa que 

tenha um problema médico, comportamental ou outro que torne inseguro o uso de máscara ou 

cobertura facial. Uma nota por escrito de um médico é necessária para uma isenção solicitada. 

Os pais não podem isentar seus filhos da exigência de máscara facial assinando um termo de 

responsabilidade. 

 

Além disso, máscaras ou coberturas faciais não serão necessárias: 

• durante as quebras de máscara 

• enquanto come ou bebe 

• durante a educação física 

• enquanto estiver for a 

Devido à baixa taxa de transmissão externa do COVID19, os alunos e funcionários não precisam 

usar máscaras ao ar livre, mesmo que a distância social não possa ser mantida. Isso se aplica ao 

recreio, aulas de educação física ao ar livre e ambientes de aprendizagem ao ar livre. 

Exceções a esta política sob certas circunstâncias, como para alunos com problemas médicos, 

comportamentais ou outros que são incapazes de usar máscaras, devem ser aprovadas pelo 

diretor do prédio em consulta com a enfermeira da escola ou o Conselho de Saúde local. 

Protetores faciais ou barreiras físicas podem ser uma alternativa em alguns casos. 

A máscara ou cobertura facial do aluno deve ser fornecida pela família do aluno. Os membros 

da equipe são responsáveis por fornecer suas próprias coberturas faciais. No entanto, o distrito 

fornecerá cobertura facial descartável para indivíduos que chegarem a um prédio, ou 

transporte escolar, sem uma. 

Se os alunos violarem esta política, o diretor do prédio consultará os pais / responsáveis para 

determinar se uma exceção é apropriada, ou o aluno será removido do prédio da escola para 

aprendizagem presencial até que eles possam cumprir o requisito ou o requisito é levantado. 

Violações desta política por funcionários serão tratadas da mesma maneira que outras 

violações da política do Comitê Escolar. 

 

Os visitantes que violarem esta política terão a entrada negada nas instalações da escola / 

distrito. 

 

Esta política permanecerá em vigor até ser rescindida pelo Comitê Escolar. 
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