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O Departamento de Educação Primária e Secundária (DESE) e o Departamento de Saúde Pública (DPH) estão

oferecendo um novo programa de teste rápido de antígeno COVID-19 em casa para todos os distritos escolares em

Massachusetts. As Escolas Públicas de Carver decidiram participar deste programa. O programa de testes estará

disponível para todos os funcionários e alunos, independentemente do status de vacinação. Para obter mais

informações do DESE e do DPH sobre este programa de testes em todo o estado, por favor Clique aqui.

O distrito fornecerá aos funcionários e alunos que optarem por testes rápidos de antígeno COVID-19 em casa

semanalmente. A participação no programa é voluntária, embora incentivemos as famílias a participar, apenas

aqueles que optarem por participar receberão testes. O programa de testes em casa começará durante a semana de 6

de fevereiro de 2022. Além desta nova opção de teste de antígeno COVID-19 em casa, continuaremos com testes

sintomáticos para alunos e funcionários durante o dia letivo, conforme necessário. Como parte dessa mudança no

programa, estamos descontinuando o Test and Stay e o rastreamento de contatos para contatos próximos na escola.

As famílias que decidirem participar do programa receberão informações adicionais, incluindo o processo de

distribuição do teste, materiais sobre como administrar o teste e o processo para relatar resultados positivos do

teste.

Para receber testes semanais de antígeno em casa, você deve preencher o seguinte formulário até sexta-feira, 28 de

janeiro de 2022 para aceitar: Clique aqui para preencher o formulário de opt-in

(https://forms.gle/GFLxCfemmWQv8WSj6)

Se você decidir não fazer com que seu(s) aluno(s) participe(m), nenhuma ação é necessária.

Scott E. Knief, Superintendent

Visão geral: Programa de teste rápido em casa

● Sobre o teste: iHealth é um teste rápido de antígeno de 15 minutos em casa aprovado pela FDA

● Opt-In: Para participar, você deve optar por preencher o formulário online. Ao optar por participar, você concorda em

revisar os materiais de treinamento para administração de testes antes do primeiro dia de testes, testar seu aluno nas

noites de domingo semanalmente a partir de 6 de fevereiro de 2022 e relatar resultados positivos do teste à enfermeira

da escola do aluno.

● Semanalmente: A cada duas semanas, você receberá um kit de teste rápido em casa da iHealth. Cada kit contém dois

testes individuais. Seu aluno fará um teste por semana no domingo.

● Relatando Resultados de Testes Positivos: Se seu aluno testar positivo em um teste de antígeno em casa, você informará

a escola sobre o resultado positivo notificando a enfermeira da escola. A escola manterá os resultados confidenciais e

não tornará públicos os resultados individuais. Além disso, é altamente recomendável que você informe seu profissional

de saúde sobre o resultado positivo.

Como administro o teste?

● Clique aqui para um guia completo de “como fazer” escrito em vários idiomas

● Clique aqui para ver um vídeo de um autoteste individual

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0118new-testing-program.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83rLrug9oL95EQwnH07tpYogYawR6Fuajsqpz121t2uEBew/viewform?usp=sf_link
https://ihealthlabs.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe83rLrug9oL95EQwnH07tpYogYawR6Fuajsqpz121t2uEBew/viewform?usp=sf_link
https://www.mass.gov/lists/covid-19-self-test-at-home-instructions-graphic
https://www.youtube.com/watch?v=XAzos3k6aCY&t=14s

