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28 de fevereiro de 2020
QueridaS Famílias e Professores/Funcionários Franklin,
Estamos cientes de que muitas famílias e funcionários têm preocupações e perguntas relacionadas com as
notícias do recente surto do Novo Coronavírus (2019-nCoV) e como isso pode impactar nossas escolas e
comunidade locais. Como distrito, continuamos informados dos avisos de saúde emitidos pelos Centros de
Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (MA DPH),
departamento de Ensino Fundamental e Médio e outras agências.
Embora isso seja uma preocupação de saúde pública, o CDC e o MA DPH continuam a relatar que o risco
imediato para o público em geral permanece baixo neste momento. Como acontece com infecções sazonais de
resfriado e gripe, estamos sendo aconselhados a reforçar as precauções gerais que todos devemos tomar para
permanecersaudáveis:
•

•

•
•
•

Pratique uma boa higiene das mãos. Lave as mãos com frequência e bem com água e sabão por
pelo menos 20 segundos. Evite tocar seus olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Use
desinfetante para as mãos à base de álcool quando o água e a água não estiverem disponíveis.
Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço. Você também pode tossir ou espirrar na
manga. Jogue tecidos usados no lixo e lave imediatamente as mãos com água e sabão por pelo
menos 20 segundos.
Evite compartilhar copos, copos, comer utensílios, pratos, toalhas ou outros itens. Lave esses itens
com água e sabão após o uso.
Evite contato próximo com pessoas doentes sempre que possível.
Pratique outros bons hábitos de saúde: Limpar e desinfetar superfícies frequentemente tocadas em
casa, trabalho ou escola, especialmente quando alguém está doente. Durma muito, seja fisicamente
ativo, gerencie seu estresse, beba muitos fluidos e coma alimentos nutritivos.

Por favor, mantenha as crianças longe da escola quando estiverem doentes. Se seu filho tiver algum dos
seguintes sintomas, por favor, mantenha-os em casa da escola: temperatura superior a 100, tosse, vômito,
diarreia, qualquer erupção cutânea ainda não diagnosticada por um médico, olho vermelho ou rosa coçando,
e/ou drenagem dos olhos, e qualquer doença contagiosa como catapora, garganta de estreptococoou gripe.
Também pedimos que os funcionários fiquem em casa quando estão doentes, a fim de evitar a propagação de
infecções.
Os funcionários da escola estão respondendo de acordo com a orientação da agência. A equipe de enfermagem
está monitorando a doença dentro do corpo discente e está preparada para reagir adequadamente, de acordo
com orientação do MA DPH. Nosso Departamento de Instalações Escolares passou um tempo extra durante a
pausa de fevereiro para limpar profundamente nossas escolas, como normalmente fazemos durante a temporada
de frio e gripe. Eles continuarão vigilantes sobre a limpeza de superfícies frequentemente tocadas.
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As autoridades de saúde pública não estão recomendando o uso de máscaras ou luvas em ambientes públicos.
Neste momento, as autoridades federais de saúde não estão recomendando que as escolas cancelem as aulas.
Caso o fechamento ou a demissão escolar se torne necessário, seguiríamos os mesmos procedimentos para
nossas práticas de cancelamento devido ao tempo inclemente, que pode ser encontrado aqui:
https://www.franklinps.net/sites/franklinmaps/files/uploads/inclement informações meteorológicas.pdf
O Romance Coronavirus (2019-nCoV) é uma situação em evolução que estamos acompanhando de perto.
Vamos mantê-lo informado com atualizações e informações que se tornam disponíveis para nós. Estamos
seguindo todas as diretrizes recomendadas para garantir a segurança de nossos alunos e funcionários, pois
estamos profundamente comprometidos com seu bem-estar.
Atenciosamente,

Sara E. Ahern, Ed.D.
Superintendente de escolas

