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Em 9 de fevereiro de 2022, o governador Baker e o comissário do Departamento de Educação

Elementar e Secundária (DESE), Jeff Riley, anunciaram que o mandato de uso de máscaras em todo o

estado será suspenso a partir de 28 de fevereiro de 2022. Em 14 de fevereiro de 2022, o Comitê

Escolar de Carver votou a favor tornar o uso de máscara durante o dia escolar e nos eventos da Carver

Public School opcional para funcionários, alunos e famílias, uma vez que o mandato da máscara

tenha sido suspenso em 28 de fevereiro de 2022.

O uso de máscaras ainda é obrigatório nos ônibus escolares e nas enfermeiras ' escritórios de acordo

com as diretrizes federais e estaduais. O Comitê Escolar também votou para exigir máscaras para

indivíduos com teste positivo para COVID-19 que retornam à escola após 5 dias de isolamento,

seguindo os protocolos descritos abaixo. O DESE e o Departamento de Saúde Pública (DPH)

recomendam fortemente que alunos e funcionários também usem máscaras em determinadas

situações.

Protocolo para um indivíduo com teste positivo para COVID-19:

● Um indivíduo positivo deve se auto-isolar por no mínimo 5 dias após o início dos sintomas ou

após PCR positivo ou teste rápido, se assintomático.

● Uma pessoa positiva pode retornar à escola ou ao trabalho após 5 dias, uma vez que:

○ Estar sem febre por 24 horas (e sem tomar medicamentos para baixar a febre); e

○ Melhora experiente em outros sintomas.

○ Uma pessoa positiva não deve retornar à escola ou ao trabalho até que tenha

cumprido os critérios acima.

● Após o período de isolamento de cinco dias, é necessário que o indivíduo positivo use uma

máscara por cinco dias adicionais quando estiver perto de outras pessoas, exceto quando

estiver comendo, bebendo ou ao ar livre. O indivíduo não precisará mais usar máscara a partir

de 10 dias do início dos sintomas ou após um teste positivo, se assintomático.

Definição de contato

próximo Os contatos próximos são definidos como indivíduos que estiveram a menos de 1,8 metros

de um indivíduo positivo para COVID-19 em ambientes fechados, por pelo menos 15 minutos

durante um período de 24 horas. Observe que o tempo de exposição de risco começa 48 horas

antes do início dos sintomas (ou tempo de teste positivo se assintomático) e continua até o

momento em que o indivíduo positivo para COVID-19 é isolado.

Contatos próximos que estão isentos de testes e protocolos de resposta à quarentena:

● Contatos próximos assintomáticos, totalmente vacinados: Indivíduos assintomáticos e

totalmente vacinados estão isentos dos protocolos de teste e resposta à quarentena.
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● Contatos próximos de ônibus: Os indivíduos nos ônibus devem estar mascarados de acordo

com os requisitos federais. Como tal, os indivíduos que estão mascarados nos ônibus quando

as janelas estão abertas estão isentos de testes e protocolos de resposta à quarentena.

● Contatos próximos que tiveram COVID-19 nos últimos 90 dias: Um indivíduo que foi

previamente diagnosticado com COVID-19 e se torna um contato próximo de alguém com

COVID-19 está isento de testes e protocolos de resposta à quarentena se:

o A exposição ocorreu dentro de 90 dias do início de sua própria doença; E

o O indivíduo exposto está recuperado e permanece sem sintomas de COVID-19.

O distrito optou por disponibilizar testes de antígeno em casa para alunos e funcionários, portanto, o

distrito escolar não identificará contatos próximos na escola. No entanto, os indivíduos ainda podem

ser identificados como contatos próximos fora do ambiente escolar, ou seja, um indivíduo

identificado como um contato próximo de alguém com resultado positivo em sua casa.

Se você for identificado como um contato próximo fora da escola e não estiver isento por 1

dos 3 motivos listados acima, você tem 2 opções:

1. Se seu contato próximo for resultado de uma exposição fora da escola:

○ Quarentena por 5 dias a partir da sua última exposição para a pessoa positiva.

Observe que, se o caso positivo estiver na residência do aluno, o período de

quarentena pode ser maior. Entre em contato com a enfermeira da escola para obter

orientação.

○ Permanecer assintomático.

○ Fornecer documentação de um PCR negativo ou teste rápido no dia 5 ou após o

retorno à escola.

○ Após o período de quarentena de cinco dias, é altamente recomendável que o

indivíduo use uma máscara por mais cinco dias quando estiver perto de outras

pessoas, exceto quando estiver comendo, bebendo ou ao ar livre.

○ Realizar monitoramento ativo dos sintomas por 10 dias.

2. Se você optar por não fazer o teste, deverá:

○ Colocar em quarentena por 10 dias a partir da sua última exposição à pessoa positiva.

○ Você pode retornar à escola no dia 11, desde que permaneça assintomático.

Como lembrete, a escola oferece testes sintomáticos dos alunos durante o dia letivo. Para que um

aluno seja testado na escola, os pais são obrigados a fornecer consentimento prévio. Se você ainda não

o fez, recomendamos que você conclua o processo de consentimento. Mesmo se você fornecer

consentimento com antecedência, seu aluno nunca será testado sem um telefonema de uma das

enfermeiras da escola. O link para o consentimento está abaixo. Depois de clicar no link, selecione

“Consent Now” e siga as instruções.
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Link para consentimento: https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Carver

