Escolas Públicas Franklin
Gabinete do Superintendente
Rua Central Leste, 355; Suíte 3
Franklin, Massachusetts 02038
Telefone: 508-553-4819

10 de março de 2020
Queridas Famílias Franklin e Professores/Funcionários,
Estou escrevendo com uma comunicação de acompanhamento para nossas cartas de 8 de março de 2020 e 28
de fevereiro de 2020 para a comunidade. Como distrito, continuamos informados sobre os avisos de saúde
que estão sendo emitidos por nossos funcionários e agências locais, estaduais e federais. Também
continuamos a nos comunicar internamente entre administradores, professores, nosso Departamento de
Saúde local, Líder de Enfermeira Escolar e consulta de Médico Escolar. A equipe de enfermagem está
monitorando a doença dentro do corpo discente e está preparada para reagir adequadamente à orientação da
agência.
Várias perguntas surgiram da comunidade escolar, que abordei abaixo.
Procedimentos de Limpeza
Funcionários e familiares perguntaram sobre mais detalhes relacionados aos nossos procedimentos de
limpeza. Continuamos vigilantes sobre nossas práticas de limpeza de rotina que incluem: remoção de lixo;
limpeza, desinfetação e meia de nossos banheiros; enxugando pisos secos ou aspirando tapetes em salas de
aula e escritórios; espanamento, limpeza de superfícies e limpeza de janelas de vidro em uma base
programada; e lavar pisos regularmente e conforme necessário.
Além dessa limpeza de rotina, nossos responsáveis aumentaram com um procedimento de
desinfecção/higienização. Os guardiões utilizam pulverizadores eletrostáticos da marca Victory, aplicando
um desinfetante de superfície profissional Purell em superfícies duras, itens comumente tocados, como
maçanetas, alças e contadores, e espaços de tráfego elevados, como os escritórios principais e enfermeiros.
Eles começaram a usar esses pulverizadores no ano passado quando tivemos um pico na gripe sazonal. Eles
têm usado isso várias vezes por semana, incluindo antes e depois de eventos de fim de semana em nossas
escolas.
As estações de higienização manual estão localizadas em todas as nossas escolas; a equipe de custódia está
monitorando-os para ter certeza de que eles estão completos e operacionais. Além disso, nossos professores e
funcionários estão enfatizando boas práticas de lavagem das mãos, especialmente com nossos alunos do
ensino fundamental.
Também pedimos à nossa empresa de transporte para aumentar seus procedimentos de limpeza. Eles
adicionaram a aplicação do BruTab 6S à sua rotina de limpeza. Eles estão aplicando o produto duas vezes por
semana, além da limpeza diária. Nossas vans escolares também são limpas diariamente e um pulverizador
eletrostático desinfetante é usado regularmente.
Além do uso regular, os procedimentos de desinfecção serão utilizados em resposta a situações específicas, se
necessário.

"O destino não é uma questão de acaso, é uma questão de escolha"
Empregador de Igualdade de Oportunidades

Eventos noturnos e encontros
Continuamos informados e seguindo orientações sobre eventos em grupo. Também estamos consultando
nossos funcionários do departamento de saúde local.
Os concertos musicais marcados para esta noite e quinta-feira à noite continuarão como planejado. Sentimos
que é importante proporcionar aos nossos alunos a continuidade de seu currículo nesta área de conteúdo e as
performances públicas são uma importante extensão do ambiente de aprendizagem escolar. Entendemos que
isso pode ser preocupante para algumas famílias.
A conferência de imprensa do Governador Baker de hoje mais cedo identificou que os indivíduos podem
querer exercer julgamento pessoal em não participar de grandes reuniões. Esta mensagem tem sido enfatizada
para aqueles que estão em risco, incluindo indivíduos mais velhos, aqueles que estão imunocomprometidos
ou aqueles que têm indivíduos imunocomprometidos em suas casas. Também pedimos que se você estiver
apresentando sintomas respiratórios superiores ou condições semelhantes à gripe, que você também se
abstenha de assistir.
Respeitamos que os indivíduos possam tomar decisões pessoais para não comparecer em suas apresentações.
Se as famílias optarem por impedir que uma criança ou criança em casa participem deste evento, não haverá
consequências negativas para elas.
Outros itens
Para sua referência, gostaria de compartilhar o portal Coronavirus da Cidade de Franklin, onde o público
pode acessar as últimas informações: https://www.franklinma.gov/health-department/urgentalerts/corona-virus-information-portal
Neste momento, não cancelamos planos de viagem, mas estamos revisando viagens de campo à luz da
conferência de imprensa do Governador Baker hoje. Vamos emitir uma atualização ainda esta semana sobre
isso.
Mais uma vez, por favor, mantenha as crianças em casa da escola quando estiverem doentes. Se o seu filho
tiver algum dos seguintes sintomas, por favor, mantenha-o em casa da escola: temperatura superior a 100,
tosse, vômito, diarreia, qualquer erupção cutânea ainda não diagnosticada por um médico, coceira vermelha
ou rosa, e/ou drenagem do olho, e qualquer doença contagiosa como catapora, garganta estreptococo srep ou
gripe. Também pedimos que os funcionários fiquem em casa quando estiverem doentes, a fim de evitar a
propagação de infecções.
O Novel Coronavirus (2019-nCoV) continua sendo uma situação em evolução que estamos acompanhando de
perto. Vamos mantê-lo informado com atualizações e informações que se tornam disponíveis para nós.
Atenciosamente,
Sara E. Ahern, Ed.D.
Superintendente de escolas

