Good day to all,

As previously communicated, effective February 28th, 2022, the Webster Public Schools will not be enforcing
mask wearing in school, unless a person has tested positive or is symptomatic. In the case of a positive result,
students, staff, and/or visitors, must continue to follow the guidelines of isolating/quarantining and wearing a
mask for 10 days from their positive results. It is important to note, individuals who wish to continue to wear
masks can continue to do so.
Effective February 25, 2022, CDC is exercising its enforcement discretion to not require that people wear masks
on buses or vans operated by public or private school systems, including early care and education/child care
programs. With this change, and effective March 1st, 2022, the Webster Public Schools will not be
enforcing mask wearing on school bus transportation, unless a person has tested positive or is
symptomatic.

Spanish:
Como se comunicó anteriormente, a partir del 28 de febrero de 2022, las Escuelas Públicas de Webster no
exigirán el uso de máscaras en la escuela, a menos que una persona haya dado positivo o tenga síntomas.
En el caso de un resultado positivo, los estudiantes, el personal y/o los visitantes deben continuar
siguiendo las pautas de aislamiento/cuarentena y uso de una máscara durante 10 días a partir de sus
resultados positivos. Es importante tener en cuenta que las personas que deseen continuar usando
máscaras pueden continuar haciéndolo.
A partir del 25 de febrero de 2022, los CDC ejercen su discreción de cumplimiento para no exigir que las
personas usen máscaras en autobuses o camionetas operados por sistemas escolares públicos o privados,
incluidos los programas de cuidado infantil y educación temprana. Con este cambio, y a partir del 1 de
marzo de 2022, las Escuelas Públicas de Webster no exigirán el uso de mascarillas en el transporte de
autobuses escolares, a menos que una persona haya dado positivo o presente síntomas.

Portuguese:
Conforme comunicado anteriormente, a partir de 28 de fevereiro de 2022, as Escolas Públicas de Webster não
aplicarão o uso de máscaras na escola, a menos que uma pessoa tenha testado positivo ou seja sintomática. Em
caso de resultado positivo, alunos, funcionários e/ou visitantes devem continuar seguindo as orientações de
isolamento/quarentena e uso de máscara por 10 dias a partir de seus resultados positivos. É importante notar que
os indivíduos que desejam continuar usando máscaras podem continuar a fazê-lo.
A partir de 25 de fevereiro de 2022, o CDC está exercendo seu critério de fiscalização para não exigir que as
pessoas usem máscaras em ônibus ou vans operados por sistemas escolares públicos ou privados, incluindo
programas de atendimento precoce e educação/cuidado infantil. Com essa mudança, e a partir de 1º de março de
2022, as Escolas Públicas de Webster não imporão o uso de máscara no transporte de ônibus escolar, a menos
que uma pessoa tenha testado positivo ou seja sintomática.

