30 de outubro de 2020

Prezados funcionários e famílias das escolas públicas de Portland,
Escrevo para informá-los sobre quatro casos positivos recentes de COVID-19 identificados
esta semana nas Escolas Públicas de Portland. Houve um caso em cada uma dessas escolas:
Rowe, King, Lyman Moore, e Portland High.
Informamos a todos com o objetivo de sermos transparentes e termos muito cuidado. Em dois
dos casos, nas escolas Rowe e King, os indivíduos com teste positivo não estavam na escola
durante o período infeccioso, portanto não houve exposição dentro dessas escolas. Não houve
contactos próximos que precisassem de quarentena nessas escolas.
Estamos cientes de que os outros dois casos, nas escolas Moore e Portland High podem levar a
um número significativamente maior de contactos que precisarão entrar em quarentena talvez até 50 na Portland High. Conversamos com todos os contactos próximo dos casos
nessas escolas e iniciamos nossos protocolos. Se você não foi contactado, não é considerado
um contacto próximo. Mas pedimos a todos que continuem a observar diligentemente nossos
protocolos de saúde e segurança - usar máscaras, lavar as mãos e praticar o distanciamento
físico - e continuar a monitorar seus filhos e a si mesmo quanto a sintomas.
Devido às leis de privacidade relacionadas ao estado de saúde, não podemos divulgar
informações mais específicas sobre os indivíduos com teste positivo (como seu cargo ou
classes a que estão associados, etc.). No entanto, saiba que estamos seguindo nossos
protocolos locais e estaduais para garantir a saúde e a segurança de todos nessas escolas.
Esses protocolos incluem o seguinte:
• Maine CDC ou um representante da escola entrará em contacto com você diretamente se
você for identificado como um contacto próximo de alguém com teste positivo. Contactos
próximos devem ficar em quarentena por 14 dias a partir de sua última data de exposição
identificada. É recomendado que o teste para contactos próximos seja feito entre 5-7 dias
após a exposição. Os contactos próximos devem ficar em quarentena por 14 dias completos,
mesmo se o resultado do seu teste for negativo. Contactos secundários de “contactos
próximos”, como familiares, podem continuar a ir para o trabalho e a escola, desde que a
pessoa em quarentena não apresente sintomas e não tenha um teste positivo.

• Contactos próximos nas escolas são determinados pelas configurações da sala de aula. Isso
normalmente significa que os alunos de um determinado grupo, juntamente com os
funcionários que interagiram com eles, são contactos próximos. Outras exposições possíveis
(ou seja, autocarro, programas depois da escola, etc.) também são avaliadas. Indivíduos que
estiveram a menos de dois metros de distância por mais de 15 minutos também são
considerados contactos próximos.
• Uma limpeza profunda dos espaços será feita após o surgimento de quaisquer casos.
• Qualquer aluno ou funcionário que apresente sintomas poderá fazer um teste por meio de
nossa parceria com a Greater Portland Health. Se um grande número de alunos ou
funcionários precisar ser testado por causa de uma exposição, temos um relacionamento com
a Northern Light para fornecer testes para alunos e funcionários que não apresentem
sintomas. Indivíduos não-sintomáticos também podem fazer o teste com seus próprios
médicos. Você pode localizar um sítio de teste conveniente para você aqui. Em geral, esses
sítios de teste cobrarão seu seguro-saúde e você não terá qualquer encargo ou co-pagamento
como resultado. Se você encontrar qualquer dificuldade em obter testes, informe a enfermeira
da escola.
Detalhes adicionais sobre nossos protocolos podem ser encontrados aqui em nosso sítio de
reabertura. Sinta-se à vontade para entrar em contacto com o director ou a enfermeira da
escola de seu filho se desejar mais informações.
Esperamos uma rápida recuperação dos membros da nossa comunidade. Os casos de COVID19 estão aumentando em todo o país e no Maine, e essa pandemia continua a representar
desafios para todos nós. Acreditamos que nosso distrito pode manter ambientes de
aprendizagem seguros e saudáveis se continuarmos a aderir estritamente às nossas práticas
de segurança. Lembre-se de manter as crianças em casa se apresentarem sintomas e usar
máscaras, lavar sempre as mãos e manter o distanciamento físico - não apenas na escola, mas
em qualquer lugar onde sua família possa entrar em contacto com outras pessoas. Essa é
nossa melhor defesa para manter COVID sob controle.
Atenciosamente.

Xavier Botana, Superintendente
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