MEMORANDUM
RE: Viagens para fora do Estado
Com base na declaração do “Estado de Emergência” na Comunidade de Massachusetts pelo
Governador Baker devido a preocupações com o Coronavírus (COVID19), estou revisando
TODAS as viagens aprovadas nas Escolas Públicas de Fall River. Informado pela orientação /
direção que veio das instruções do Governador Baker e seguindo discussão colaborativa com o
Diretor de Serviços Humanos da cidade de Fall River, fiz as seguintes
decisões; e aprovadas pelo Comitê Escolar, com efeito imediato:
• As escolas públicas de Fall River cancelarão todas as viagens para fora do estado
previamente aprovadas e futuras até 1º de maio de
2020. Isso inclui todas as viagens para fora do estado para estudantes e funcionários /
professores.
• Revisaremos as viagens para fora do Estado previamente aprovadas e futuras que
ocorrerão após 1º de maio de 2020 e tomaremos decisões informadas para o restante do
ano letivo.
• Atualmente, estamos monitorando todos os eventos das escolas com grandes reuniões
de multidão e tomaremos decisões sobre cancelamentos futuros caso a caso, dependendo
da participação no evento.
• Os pais podem usar seu critério para enviar ou não seus filhos em uma viagem de
campo já agendada ou futura. Se você preferir, seu filho receberá um plano de
aprendizado alternativo na escola dia.
As viagens de campo e as viagens no Estado continuarão conforme o planejado até novo aviso.
Estamos monitorando todos os eventos e estamos
trabalhando com parceiros estaduais em todas as decisões de cancelar e / ou adiar os eventos com
base em informações atualizadas. Incentivo os alunos e acompanhantes a trazerem desinfetante
para as mãos em todas as viagens de ônibus no Estado e a lavar as mãos regularmente. Embora a
decisão provavelmente perturbe muitos que estavam ansiosos por essas viagens, os riscos são
altos demais e eu não desejo colocar ninguém da comunidade escolar em risco desnecessário de
adoecer. 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 água e
sabão não estiverem disponíveis, use um desinfetante para as mãos à base de álcool.
• Cubra a tosse ou espirre com um lenço de papel e depois jogue o lixo no lixo.
• Evite tocar nos olhos, boca e nariz com as mãos.
• Fique em casa longe do trabalho, da escola e das tarefas quando estiver doente. Ao fazer
isso, você ajudará a impedir que outras pessoas de pegar sua doença. Você deve estar
livre de sintomas por pelo menos 24 horas, sem febre e sem usar medicamentos redutores
de febre, antes de retornar à escola / trabalho.

• Além disso, evite contato próximo com pessoas doentes.
Continuaremos a monitorar e atualizar todas as novas informações enquanto trabalhamos em
uníssono para apoiar a cidade de Fall River, nossos funcionários e as crianças a quem servimos.

