
Atualização do distrito de CPS e informações importantes 9 de abril de 2021

Foi um ano tumultuado e desafiador, mas como distrito e comunidade, continuamos a trabalhar juntos
e a apoiar uns aos outros enquanto gerenciamos os impactos e as realidades da pandemia. Estamos
orgulhosos dos esforços colaborativos que nos permitiram oferecer uma experiência de
aprendizagem completa e presencial para nossos alunos desde fevereiro.

Esperamos que todos aproveitem a próxima semana de férias de primavera, mas reserve um minuto
para revisar as informações contidas nesta atualização que reduzirão a transmissão do vírus
COVID-19 pela comunidade.

Além disso, o distrito continuará a monitorar e responder a quaisquer casos COVID-19 e pedimos
que você comunique quaisquer questões ou informações importantes relacionadas supervisora   do
Departamento de Saúde Escolar ao Donna Frechette em COVIDdfrechette@clintonpublic.net.

Informações sobre viagens
A fim de manter nossa comunidade escolar saudável, as Escolas Públicas de Clinton recomenda que
todos os alunos e funcionários revisem e sigam as recomendações de viagens do governador
Lamont, publicadas em 19 de março de 2021. Embora sejam recomendações e não obrigações,
analise sua própria situação de viagem e como você pode ajudar a manter nossos alunos e
funcionários seguros.
Aqui estão alguns links importantes para a orientação de sua análise, se você pretende viajar:

durante o feriadoAviso de Viagem para CT durante aPandemia do COVID-19

Página de Informações de Viagem do CDC da

“Conheça seu Risco de Viagem” do CDC

Recomendações de viagens do CDC para pessoas totalmente vacinadas

Recomendações de viagem do CDC para pessoas não vacinadas

Sabemos que seguir esta orientação é um método eficaz de reduzir a transmissão de COVID-19 e
solicitamos que, se você estiver viajando, analise as orientações nos links acima e pratique boas
estratégias de mitigação em todos os momentos (lavagem / higienização das mãos, uso de máscara
e distanciamento social).

Ao retornar da viagem, as famílias devem considerar as estratégias sugeridas pelo CDC,
dependendo de suas circunstâncias.

1. Quarentena por 7 a 10 dias completos, dependendo dos locais e circunstâncias da viagem
(recomendação do CDC para viajantes não vacinados).

2. Faça o teste depois de retornar de uma viagem.
3. Fique fora da escola até que um resultado de teste negativo seja recebido do Laboratório.
4. Esteja atento e monitore quaisquer sintomas de COVID 19 por duas semanas após a viagem.
5. Isole / coloque em quarentena imediatamente se ou quando os sintomas se desenvolverem.

Se você tiver dúvidas sobre como a nova orientação do Travel Advisory pode se aplicar à sua
situação, entre em contato com a supervisora   do School Health Office, Donna Frechette, em
dfrechette@clintonpublic.net.

mailto:dfrechette@clintonpublic.net
https://portal.ct.gov/coronavirus/travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html#fully-vaccinated-people
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html#unvaccinated-people


Orientação e expectativas para o restante do
ano letivo Com a colaboração de todos, podemos trabalhar juntos para terminar o ano letivo
com saúde, segurança e força.

O QUE AS FAMÍLIAS PODEM FAZER PARA AJUDAR A TERMINAR O ANO ESCOLAR
SAUDÁVEL E FORTE:

● Continue a usar máscaras dentro e fora da escola, bem como na comunidade.

● Faça lavagens frequentes das mãos ao longo do dia.

● Mantenha uma distância segura dos outros.

● Evite reuniões públicas desnecessárias.

● Mova todas as reuniões para fora, sempre que possível.

● Mantenha as crianças longe da escola se apresentarem sintomas (febre, tosse,
congestão, problemas estomacais, falta de ar, contato próximo com um caso positivo).
Consulte o site das Escolas Públicas de Clinton para obter os formulários de
rastreamento diário de automonitoramento na página CPS Health.

● Mantenha as crianças da escola para casa se eles foram testados para COVID 19
e estão aguardando os resultados

● Mantenha as crianças da escola para casa se eles foram expostos a um COVID
positiva 19 individuais

● Quando em dúvida, mantê-los fora e contato escola escritório Saúde.

Sabemos que seguir esta orientação é um método eficaz de reduzir a transmissão de COVID-19 e
solicitamos que, se você estiver viajando, reveja as orientações nos links acima e pratique boas
estratégias de mitigação em todos os momentos (lavar / higienizar as mãos, usar uma máscara e
distanciamento social).

Outros Importante Escritório De Saúde informações

Estadual Impostas Física Exames
Clinton Conselho de Política de Educação e Lei Estadual Connecticut, Seção 10-206c exigem um
exame físico, realizado por um prestador de serviços médicos, para todos os alunos antes de entrar
em jardim de infância,7ª série e 11ª série. Exames concluídos depois de janeiro1º de de do seu filho5ª

ou9º ano grau (1/1/2020) até 2021/08/16 que são submetidos à enfermeira da escola sobre o estado
emitiu Azul Health Assessment Registro são válidos para completar esta requerimento. Os alunos
não podem assistir às aulas até que toda a papelada seja preenchida e assinada pela enfermeira da
escola.

Ligue para o seu provedor agora para agendar esses compromissos físicos, pois eles estão
começando a ficar ocupados e os compromissos físicos estão se esgotando rapidamente.

Alergias Os
Os provedores de serviços médicos estão solicitando que você entre em contato com eles para obter
medicamentos para alergia atualizados, como inaladores, medicamentos para controle de alergias e

https://www.clintonpublic.net/covid-19_dashboard/health_information


outros itens necessários que seu filho possa precisar para a primavera. Consulte o seguinte do CDC
e da Mayo Clinic sobre o que procurar quando seu filho apresentar sintomas que podem ser COVID,
mas também podem ser alergias. Alergias vs COVID 19. Se apresentar sintomas, ligue para o seu
provedor para obter mais orientações antes de mandar para a escola.

Como sempre, sinta-se à vontade para entrar em contato com sua Enfermeira Escolar ou Donna
Frechette, dfrechette@clintonpublic.net, Supervisora   de Gabinetes de Saúde, em caso de dúvidas.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-20503981
mailto:dfrechette@clintonpublic.net

