12 de Março de 2020
Caras famílias e membros da comunidade das Escolas Públicas de Portland,
Até ao momento, Maine relatou um caso de um suposto caso positivo de Coronavírus 19. Esse caso está
em Androscoggin County e o Centro de Controle de Doenças do Maine (Maine CDC) afirma que não
esta a presenciar a transmissão comunitária generalizada no Maine. No entanto, as Escolas Públicas
de Portland estão vigilantes e a intensificar as precauções no sentido de ajudar a prevenir qualquer
propagação do vírus na nossa comunidade.
A Governadora Janet Mills não recomenda que as escolas sejam fechadas, portanto o nosso objectivo é
manter as nossas escolas abertas enquanto preservamos o ambiente escolar, para que os nossos
alunos e funcionários permaneçam saudáveis e seguros. O vírus, também conhecido como COVID-19,
espalha –se através do contacto próximo de pessoa para pessoa, por isso estamos a tomar as
seguintes medidas de precauçao: maior limpeza das superfícies frequentemente tocadas em nossas
escolas; instituindo protocolos para quaisquer alunos ou funcionários que estejam doentes; limitando
o acesso público a reuniões de alunos; e adiando ou cancelando atividades inter-distritais e viagens de
campo. No entanto, a situação está evoluindo rapidamente, portanto, saiba que continuaremos a
adicionar a essas precauções à medida que recebermos mais atualizações das autoridades de saúde
pública.
Limitar o acesso do público às reuniões e actividades
Num esforço para limitar a possível exposição dos nossos alunos e funcionários ao vírus, estamos a
modular a nossa maneira de abordar as reuniões, actividades e eventos. Estaremos a cancelar todas as
reuniões que envolvam trazer pessoas para as escolas (por exemplo, reuniões de pais, reuniões de TDF,
eventos estudantis que incluam famílias, etc.). Todas as atividades interdistritais, incluindo eventos
desportivos e co-curriculares, serão adiadas ou canceladas. Além disso, nós estamosa cancelar todas
as excursões de campo. Por uma questão de cautela, estaresmos a dar uma pausa a entrada dos nossos
valiosos voluntários nos nossos edifícios. Neste momento, a merenda escolar, as montagens, as práticas
desportivas e outros eventos que reúnem os alunos, continuarão mas não serão abertos às famílias ou
ao público. Isto podera mudar num futuro próximo.
Conferências de Pais e Professores
Continuaremos com as nossas reuniões de pais e professores agendadas neste momento. Pedimos aos
pais/encarregados de educacao que estão doentes ou com sintomas ,para realizarem a sua
conferência por telefone ou para reagendá-la.
Partilhe o seu histórico de viagens
As famílias e o pessoal do PPS devem alertar a enfermeira da escola se estiverem a viajar para países
que tenham o Centro de Controlo de Doenças (CDC) de alerta ou aviso de nível de saúde, ou que
tenham estado em contacto próximo com alguém que tenha, ou tenha planos de viajar para fora do

país antes do fim do ano lectivo. Você pode encontrar mais informações sobre os alertas de viagem do
CDC no: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
Estudantes que estão doentes ou imunocomprometidos
Qualquer criança que apresente sinais de COVID-19 - febre, tosse seca, dor de garganta e falta de ar enquanto estiver na escola será mantida numa área segura da escola, longe de outros alunos ou
funcionários, até que os pais ou encarregados de educacao os levem para casa. E como lembrete,
qualquer aluno com febre deve ficar em casa até ficar sem febre, sem medicamentos redutores de
febre, como o acetaminofeno (Tylenol), durante 24 horas. Os pais dos alunos cujos sistemas
imunológicos estão comprometidos podem decidir se enviam seus filhos para a escola. Eles devem
alertar a enfermeira da escola e trabalhar juntos para elaborar um plano para melhor proteger esses
alunos.
O encerramento das escolas é uma possibilidade
Nossos enfermeiros e administradores das escolas continuam a trabalhar com funcionários da saúde
pública para nos mantermos atualizados sobre a situação. Entretanto, estamos a planejar a
possibilidade de ter que fechar as escolas para proteger estudantes e funcionários. Se isso ocorrer,
estamos a desenvolver planos para fornecer aos alunos material didático a ser usado em casa. Parte
do nosso planeamento inclui o desenvolvimento de soluções técnicas. Estamos conscientes de que nem
todas as famílias têm acesso a dispositivos tecnológicos ou à Internet e por isso estamos a trabalhar
para desenvolver opções para estes alunos/famílias para garantir que todos os alunos possam ter
acesso a quaisquer opções de aprendizagem que fornecemos. Não haverá aulas pré-escolares durante
qualquer encerramento.
Programa de Almoço Escolar
Nós temos um plano para continuar o nosso programa de refeições durante qualquer interrupção
escolar. Estamos autorizados a realizar os nossos programas de merenda escolar da mesma forma que
fazemos durante o verão. Em caso de encerramento de uma escola, comunicaremos a localização dos
pontos onde as refeições serão oferecidas.
Nosso objetivo principal é continuar o aprendizado dos alunos e ao mesmo tempo garantir a
segurança dos mesmos e funcionários.Continuarei a atualiza –lo sobre os desenvolvimentos locais em
relação ao vírus. Eu encorajo todos a continuarem com as precauções de bom senso: ficar em casa
quando estiver doente, tossir e espirrar e lavar as mãos regularmente. Vamos todos trabalhar para
manter o nosso bem estar! Para mais informações sobre o vírus, consulte o Centro de Informações
COVID-19 PPS no nosso site.
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