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8 de março de 2020
Queridas Famílias Franklin e Professores/Funcionários,
Estou escrevendo com uma comunicação de acompanhamento para a carta de 28 de fevereiro de 2020 para a
comunidade. Como distrito, continuamos a ser informados sobre os avisos de saúde que estão sendo emitidos
pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Departamento de Saúde Pública de Massachusetts
(MDPH), Departamento de Ensino Fundamental e Médio (DESE), entre outros Agências. 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. Nossa resposta
continua alinhada com a orientação da agência.
A MDPH continua a comunicar que o risco imediato para o público em geral permanece baixo. A Cidade de
Franklin desenvolveu um portal coronavírus, onde o público pode acessar as últimas informações:
https://www.franklinma.gov/health-department/urgent-alerts/corona-virus-information-portal
Continuamos vigilantes sobre manter um ambiente escolar limpo. Nossos zeladores estão engajados na
limpeza regular das escolas, como fazem rotineiramente durante a temporada de gripe e resfriado. Eles
também aumentaram essa limpeza regular com limpeza adicional e higienização de superfícies duras. Eles
também garantiram que as estações de higienização manual, localizadas em todas as escolas, estejam cheias e
operáveis. Continuamos reforçando que alunos doentes e funcionários devem permanecer em casa.
Aprendemos no fim de semana que dois funcionários, que são assintomáticos, foram convidados a
auto-quarentena depois de ter frequentado uma função com alguém que testou positivo para COVID-19. Um
membro da equipe trabalha na Horace Mann Middle School e um é um substituto que foi designado para a
Annie Sullivan Middle School. Buscamos orientação da MDPH sobre este assunto e temos certeza de que não
precisamos tomar medidas adicionais neste momento. Por precaução, a equipe de custódia foi chamada no
domingo para realizar uma rodada extra de limpeza e higienização tanto da Escola Secundária Horace Mann
quanto da Annie Sullivan Middle School, bem como dos espaços comuns compartilhados com oak st.
Elementary e Keller Escolas primárias.
No início da semana, o governador Baker pediu às escolas que cancelassem as excursões internacionais de
primavera. Franklin não tem atualmente uma viagem ao exterior planejada para a primavera; no entanto,
temos uma viagem para a Suíça e Alemanha planejada para o verão. Neste momento, não cancelamos planos
de viagem, mas permanecemos informados sobre as orientações de cancelamento sobre viagens internacionais
de verão, bem como viagens locais, regionais e nacionais. Também permanecemos informados sobre qualquer
orientação que seja emitida relacionada a grandes reuniões.

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

Sem dúvida, as crianças estão ouvindo muito sobre o Coronavirus. Este recurso pode ser de assistência para
você na abordagem de perguntas que eles podem fazer:
https://www.open-circle.org/what-s-new/how-to-talk-tokids-about-coronavirus
Como lembrete, aqui estão algumas precauções gerais que todos devemos tomar para permanecer saudáveis:
●

●

●
●
●

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

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.
Continuamos buscando informações, compartilhando-as conforme apropriado e 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

