Seu filho foi visto na clínica hoje com o (s) seguinte (s) sintoma (s) circulado (s):
SEÇÃO 1: Sintomas
Um aluno que relata qualquer um dos seguintes sintomas que indicam uma possível doença que
pode diminuir a capacidade do aluno de aprender e também colocá-lo em risco de espalhar
doenças para outras pessoas, será enviado para casa da escola. Esses sintomas incluem:
o Temperatura de 100,4 graus Fahrenheit ou superior
o Dor de garganta (suspeita de uma doença transmissível)
o Tosse não controlada e / ou persistente (para alunos com alergia crônica / asmática
tosse, uma mudança em sua tosse desde o início)
o Falta de ar ou dificuldade para respirar
o Diarréia, vômito ou dor abdominal
o Novo início de forte dor de cabeça, especialmente com febre
SEÇÃO 2: Contato próximo / exposição potencial
o Foi solicitado a quarentena pelo Delaware General Health District devido ao contato

próximo (a menos de 2 metros de uma pessoa infectada por pelo menos 15 minutos sem
máscara) com uma pessoa com COVID-19 confirmado
o Viajou ou viveu em uma área onde o CDC determinou as taxas de infecção do condado de
mais de 15%.
o Se você estiver sendo testado para COVID-19
o O teste foi positivo ou suspeito que você tem COVID-19
Recomendamos que você busque orientação adicional do médico do seu aluno ou do Nationwide
Children's
Hospital COVID-19 Patient Information (614) 722-2787. Esta linha é atendida por enfermeiras 6:30 22:00 / 7 dias por semana.
Lembre-se de que seu filho deve ficar em casa até 24 horas após o último incidente / sintoma (s)
sem
qualquer medicamento. Agradecemos seu apoio em nos ajudar a manter nossos alunos saudáveis.

Dada a ampla gama de sintomas e o fato de que alguns alunos com SARS-CoV-2
infecção (o vírus que causa COVID-19) são assintomáticos, os alunos com quaisquer
sintomas de doenças infecciosas devem permanecer em casa e serem monitoradas.

Auto-avaliação
PROTOCOLO DE AUTO-AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS DE OLENTANGY:
Todos os professores, funcionários e alunos / pais devem fazer uma autoavaliação da saúde
todas as manhãs antes de chegar à escola. Como em qualquer situação do estudante,
contamos com um diálogo honesto entre a escola e a família para tomar as melhores decisões
para todos.
ATUALIZAÇÃO 18/09/20: Se houver uma pessoa sintomática na casa esperando os resultados
do teste, todos devem permanecer em casa até que os resultados do teste sejam retornados.
Se um resultado de teste negativo for retornado, alunos assintomáticos podem retornar. Se um
resultado de teste positivo for retornado, todos os contatos domésticos devem permanecer em
casa. O Delaware General Health District fará o acompanhamento com rastreamento de
contato e oficialmente excluí-los e liberá-los.
ATUALIZAÇÃO 18/09/20: Irmãos de alunos sintomáticos também devem ficar em casa até o
resultado do teste dos irmãos sintomáticos serem conhecidos.
Qualquer pessoa com algum dos sintomas abaixo NÃO deve ir a uma instalação da Olentangy.
OBSERVE OS SINTOMAS:
Pessoas com COVID-19 tiveram uma ampla gama de sintomas relatados - variando de
sintomas leves a doença severa. Os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a
exposição ao vírus. Pessoas com estes sintomas podem ter COVID-19:
. Febre ou calafrios
. Tosse
. Falta de ar ou dificuldade para respirar
. Fadiga
. Dores musculares ou corporais
. Dor de cabeça
. Nova perda de sabor ou cheiro
. Dor de garganta
. Congestão ou nariz escorrendo
. Náusea ou vômito
. Diarréia

Esta lista não inclui todos os sintomas possíveis. O CDC continuará a atualizar esta
lista à medida que aprenda mais sobre COVID-19.
* Esta lista não contém todos os sintomas possíveis. Ligue para o seu médico para
quaisquer outros sintomas que são graves ou preocupantes para você.

