Coronavirus update #4
Até hoje, não temos nenhum caso confirmado ou presumível de coronavírus (COVID-19) nas
escolas públicas de Fall River. Temos um funcionário com sintomas de gripe que permanecerá
em casa até 24 horas sem febre. O outro funcionário que foi enviado para casa ontem como
medida de precaução foi liberado para voltar ao trabalho, já que não apresentou nenhum sintoma
semelhante à gripe. A saída antecipada do trabalho do Edifício da Administração ontem foi feita
por muita precaução. Professores, funcionários e pais devem estar cientes de que o risco de
COVID-19 em Massachusetts permanece baixo no momento.
Continuamos a limpar e higienizar nossos edifícios diariamente. Essas práticas agora serão
aprimoradas graças à aprovação do Comitê Escolar na noite passada para a compra de mais 15
máquinas de limpeza profunda. Continuaremos a ser proactivos, aconselhando os alunos,
famílias e funcionários a:
• Lavar as mãos regularmente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se
não houver água e sabão, use um desinfetante para as mãos à base de álcool
• Cobrir a tosse ou espirre com um lenço de papel e jogue-o no lixo
• Evitar tocar nos olhos, boca e nariz com as mãos,
• Ficar em casa longe do trabalho, da escola e das tarefas quando estiver doente.
Evite contato próximo com pessoas que estão doentes. Você deve estar livre de
sintomas por pelo menos 24 horas, sem o uso de medicamentos contra febre ou
tosse, antes de retornar à escola / trabalho.
Se os alunos apresentarem sintomas de gripe ou doença respiratória, siga as mesmas diretrizes.
O superintendente Malone autorizou os diretores a usarem seus próprios critérios para abonar
ausências devidas ao aluno ter que ficar em casa devido a sintomas respiratórios ou de gripe
desde que todo o trabalho do curso seja realizado. Continuaremos a monitorar e atualizar todas as
novas informações, enquanto trabalhamos em uníssono para apoiar a cidade de Fall River.
diretores a usar sua discrição ao acenar com a presença

