6 de março de 2020
Caras famílias das escolas públicas de Fall River:

Até hoje, 6/6/20, a Commonwealth of Massachusetts confirmou oito (8) casos no total de
"presumíveis" coronavírus em Massachusetts. Não há casos conhecidos de coronavírus (COVID
– 19) em nossas escolas ou na cidade até a data de hoje. Queremos lembrá-lo de que a equipe de
crise das escolas públicas de Fall River tem se reunido regularmente para monitorar a situação.
Estamos revisando nossos Planos de Resposta a Emergências com as pessoas responsáveis e
continuamos a seguir as diretrizes do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (MDPH)
e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
No geral, nossa frequência diária de alunos e funcionários tem sido boa e não vimos um aumento
no número de encaminhamentos para enfermaria ou para consultórios ou nossos parceiros
médicos nos informaram sobre doenças respiratórias não típicas. Os enfermeiros das nossas
escolas continuarão a consultar os prestadores de cuidados primários, os departamentos de saúde
locais e estaduais, se observarem indivíduos com sintomas ou circunstâncias que parecem
coincidir com aqueles relacionados à exposição ao COVID-19.
A equipe de zeladores aumentou a quantidade de vezes que as áreas de alto contato nas escolas
são desinfetadas e nós estamos comprando materiais adicionais de uso diário e de limpeza
profunda. Nossas empresas de ônibus estão limpando os ônibus diariamente e tomando todas as
precauções necessárias também.
Tess Curran, Diretora de Saúde e Serviços Humanos, Conselho de Saúde da cidade de Fall
River, compartilha, “Continuamos a incentivar ações preventivas (lavar as mãos, ficar em casa
doente, evitar contato próximo com quem está, limpar as superfícies frequentemente tocadas,
etc.) Além disso, queremos lembrar às pessoas que, enquanto uma vacina contra a gripe pode não

protegê-lo do COVID-19, é importante receber a vacina contra a gripe anualmente.” Todos nós
podemos trabalhar juntos para diminuir medos e promover a prevenção de COVID-19, gripe e
outras doenças. Continuaremos a ser proactivos aconselhando os alunos, famílias e funcionários
a:
 Lavar as mãos regularmente pelo tempo necessário para recitar o alfabeto duas vezes,
 Cubrir a boca se tossir e evitar tocar nos olhos, boca e nariz com as mãos,
 Ficar em casa, longe do trabalho, da escola e das tarefas quando estiver doente. Você
ajudará a impedir que outras pessoas peguem sua doença. Evite contato próximo com
pessoas doentes. Você deve estar sem febre por pelo menos 24 horas,
sem o uso de medicamentos redutores de febre, antes de retornar à escola.
O MDPH criou um site atualizado constantemente com as orientações mais recentes, incluindo
folhetos informativos em múltiplos idiomas. Visite: www.mass.gov/2019coronavirus para obter
informações atualizadas. Continue também a monitorar nosso site fallriverschools.org conforme
atualizamos as informações. Nota: Governador Baker e o Departamento de Estado dos Estados
Unidos aconselharam contra qualquer viagem internacional para evitar novos surtos. Para
perguntas /orientação, você pode ligar para a Linha de Epidemiologia do MDPH 24 horas por dia
7 dias por semana no número 617-983-6800.
Continuaremos a mantê-lo informado, especialmente se as circunstâncias locais / estaduais
mudarem. Agradecemos sua ajuda, apoio e bom senso - se você estiver doente, fique em casa e
não volte até 24 horas sem febre.
Cordialmente,
Dr. Matthew Malone
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