
Caros Pais / Guardiões, 

Estamos entusiasmados em receber os alunos de volta na segunda-feira, 3 de 

janeiro, após o que esperamos ter sido um feriado agradável e repousante! 

 

No final da semana passada, o Departamento de Educação Elementar e Secundária 

(DESE), em consulta com o Departamento de Saúde Pública do MA (DPH), 

atualizou suas diretrizes e protocolos para responder ao COVID-19 no ambiente 

escolar. Estamos compartilhando as informações abaixo para que você possa nos 

ajudar a manter nossa comunidade escolar segura e saudável enquanto os alunos 

retornam às Escolas Públicas de Hudson. Continuamos a incentivar todos os alunos 

elegíveis para receber a vacina e reforço COVID (https://www.mass.gov/info-

details/covid-19-vaccination-locations) e recomendamos a vacinação contra a gripe 

sazonal. 

 

Os alunos com teste positivo para COVID durante as férias escolares devem 

completar um período de isolamento de 5 dias em casa. Eles podem voltar à escola 

após 5 dias se não tiverem febre por 24 horas e tiverem uma melhora significativa 

dos sintomas. Se você não recebeu um cronograma e instruções do provedor de 

cuidados de saúde (HCP) do seu filho ou de uma enfermeira de saúde pública do 

Hudson Board of Health, entre em contato com a enfermeira da escola do seu filho. 

 

Se o seu aluno não for vacinado e for considerado um contato próximo, ele deve 

completar uma quarentena de 5 dias. Se o seu aluno for totalmente vacinado e 



considerado um contato próximo, eles estão isentos dos requisitos de quarentena de 

acordo com as diretrizes do CDC. 

Monitore seu filho diariamente para os seguintes sintomas de COVID: 

• Febre (100 graus F ou mais), calafrios sacudindo 

• Dificuldade em respirar no peito, falta de ar 

• Nova perda de sabor ou cheiro 

• Dores musculares / corporais 

• Tosse (não causada por outras causas conhecidas, como tosse crônica, asma) 

• Dor de garganta 

• Náusea, vômito, diarreia 

• Dor de cabeça 

• Fadiga 

• Nariz entupido e / ou coriza (não devido a alergias) 

 

A fim de manter nossa comunidade HPS segura, qualquer aluno que se apresentar 

ao consultório de saúde de sua escola com sintomas será avaliado e enviado para 

casa se houver razão para acreditar que pode estar infectado com COVID-19. 

 

Uma lista de sites de teste COVID locais está anexada a este e-mail para sua 

conveniência. Por favor, encaminhe todos os resultados dos testes para a 

enfermeira da escola do seu filho. Se o seu filho foi recentemente diagnosticado 

com COVID-19, forneça a data do diagnóstico para a enfermeira da escola do seu 

filho. Se você tiver alguma dúvida, ligue ou envie um e-mail para a enfermeira da 

escola do seu filho. 



Agradecemos antecipadamente por sua paciência, compreensão e cooperação. 

Estamos ansiosos para terminar o ano letivo de 2021-2022 com força. 
 


