13 de março de 2020
Para: Moradores, Empresas & Visitantes da Cidade de Franklin
De:

Jamie Hellen, Administrador da Cidade
Sara Ahern, Superintendente de Escolas

Re:

Atualização do Coronavirus

Com base nas condições em evolução associadas ao surto covid-19 ocorrendo em todo o
estado, em consulta com o Franklin Board of Health, funcionários da gestão de emergências da
cidade, tomamos a decisão de fechar as Escolas Públicas franklin e a maioria edifícios da cidade,
a partir de hoje, sexta-feira, 13 de março de 2020. Como a situação permanece fluida,
prevemos permanecer fechado por aproximadamente duas semanas (até 27 de março de 2020)
retomando as operações em 30 de março, onde a Cidade retomará os negócios; no entanto,
isso pode mudar com base na orientação das autoridades estaduais e locais de saúde à medida
que mais informações se tornam disponíveis.
Percebemos que essa decisão tem um impacto significativo e ramificações de longo alcance
para o nosso
comunidade e entender a interrupção e incerteza que é criada para todos. No entanto,
acreditamos que esses passos são necessários dada a realidade atual. Encorajamos todas as
famílias a dar um passo atrás, por favor sigam as melhores práticas de higiene e prevenção,
conforme instruído pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e sejam pacientes. Não
tomamos essa decisão de ânimo leve, mas tomar decisões para ajudar a prevenir a transmissão
do vírus é primordial.
Encorajamos todos os residentes, empresas e visitantes de Franklin a seguir as últimas
orientações das autoridades locais em nosso Portal de Informações sobre Coronavírus aqui na
página inicial da Franklin. Mais informações sobre o nível de serviço de cada departamento
continuarão a ser atualizadas aqui:
https://www.franklinma.gov/

A partir de agora, ordenaremos os seguintes fechamentos e restrições de instalações públicas:
1. Franklin Public School District será fechado a partir de hoje, 13 de março de 2020. As
escolas preveem a abertura segunda-feira, 30 de março.
A Administração fps está considerando inúmeros fatores neste momento, incluindo
como
prover a continuidade dos serviços, incluindo a alimentação de crianças. Informações
adicionais serão divulgadas esta tarde e nos próximos dias. Os funcionários da escola
não devem se apresentar na segunda-feira, 16 de março de 2020. Expectativas
adicionais para os funcionários serão comunicadas em breve.
Essas informações serão enviadas às famílias e funcionários via Regrupo, bem como
postadas em nossa página:
https://www.franklinps.net/
2. Franklin Senior Center estará fechado para todos os clientes indefinidamente, até
segunda ordem. A equipe será obrigada a trabalhar um cronograma completo e
continuará realizando divulgação e assistência aos idosos necessitados. Os funcionários
estarão disponíveis pelo telefone 508-520-4926 durante o horário comercial regular
para responder a perguntas e oferecer qualquer assistência. Os funcionários do Franklin
Senior Center também estão gastando tempo desinfetando todo o prédio durante a
semana, também.
Conforme afirmado pelo CDC, idosos e portadores de doenças graves têm
especialmente alto risco de contrair o vírus e têm maior risco de complicações do vírus.
Por favor, visite o site da Franklin para obter informações adicionais. Pedimos à nossa
população idosa que continue vigilante, evite grandes encontros, pratique o
distanciamento social e a boa higiene, e fique em casa o máximo possível para limitar a
exposição ao Coronavirus.
3. A Biblioteca Pública Franklin ficará fechada para todos os clientes indefinidamente, até
segunda ordem. A equipe será obrigada a trabalhar em um horário completo e
continuará operando negócios através de serviços online e estará disponível por
telefone durante o horário comercial modificado em 508-520-4941.
O horário comercial modificado será das 9h às 17h de segunda a sábado, onde os
funcionários estarão disponíveis por telefone. Todos os programas na Biblioteca foram
cancelados por esta duração.
Quaisquer multas atrasadas serão dispensadas até pelo menos 27 de março.
4. O Edifício Recreativo Franklin ficará fechado para todos os clientes indefinidamente,

até segunda ordem. A equipe será obrigada a trabalhar em um cronograma completo e
continuará operando negócios através de serviços online. O Departamento de
Recreação franklin opera todo o seu registro de programa on-line e os indivíduos podem
continuar a se inscrever para programas. A Cidade está cancelando todos os programas
de recreação até 30 de março.
5. O Edifício Municipal & DPW Administration Building permanecerá aberto durante o
horário comercial regular por enquanto. Estamos trabalhando nos fatores legais
relacionados às reuniões públicas, audiências públicas e nossa capacidade de continuar
a conduzir negócios regulares tanto quanto possível. Os órgãos públicos, como os
Conselhos Eleitos, devem continuar a trabalhar, a menos que sejam mais orientados
pelo Estado. Esperamos ter informações adicionais no início da próxima semana sobre o
status.
Nós encorajamos todos os residentes a usar nossas opções de negócios on-line para
permissões, pagamentos on-line em nosso centro de atendimento ao cliente on-line.
https://unipaygold.unibank.com/customerinfo.aspx
https://franklinma.viewpointcloud.com/
6. A polícia e o Corpo de Bombeiros permanecerão abertos para responder a assuntos
relacionados à segurança pública à medida que surgirem. O despacho de emergência
incluiu triagens aprimoradas para diagnosticar quaisquer chamadas com doenças
infecciosas.
7. O Museu Histórico ficará fechado por tempo indeterminado até segunda ordem.
Outras ações tomadas:
● A cidade de Franklin está providenciando a higienização semanal de todos os fins de
semana. Isso continuará até segunda ordem.
● A Cidade instalou numerosas estações de higienização manual em nossos edifícios e
escolas para ajudar a evitar a propagação deste (ou qualquer) vírus.
● Continuamos monitorando as últimas informações das autoridades estaduais.
● O Fórum de Águas Pluviais de 21 de março na Biblioteca Pública será cancelado.
Os links a seguir são recursos para descobrir informações sobre as melhores práticas, restrições
de viagem e outros fatos sobre a disseminação do vírus. Estas são as três fontes de informação
mais confiáveis e factuais para você e sua família.

Centro de Controle de Doenças - https://www.cdc.gov/Coronavirus/
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts - www.mass.gov/2019coronavirus
Cidade de Franklin- https://www.franklinma.gov/
###

