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AUTO-VERIFICAÇÃO DIÁRIA  

Medida que entramos nos meses de inverno, o questionário diário detorna-se uma ferramenta 
importante a ser utilizada.  
 
Os pais / responsáveis devem conduzir o automonitoramento diário de seus filhos respondendo às 
seguintes perguntas. Se a resposta a qualquer uma das perguntas do seu filho for SIM, seu filho é 
OBRIGATÓRIO para ficar em casa da escola.  

● O seu filho está com febre hoje de 100,4ᐤF ou mais?    
● Seu filho tem falta de ar ou outras dificuldades para respirar?  
● Seu filho tem uma tosse persistente que é nova?  
● Seu filho tem perda de paladar / cheiro?  
● Seu filho tem sintomas semelhantes aos da gripe, como distúrbios gastrointestinais, náuseas, 

vômitos, dor de cabeça?  
● O seu filho esteve em contato ou contato próximo com alguém diagnosticado com COVID-19? 
● Seu filho viajou nos últimos 14 dias para alguma região listada na lista de recomendações de 

viagens do DPH?  
  

Se você responder SIM a qualquer uma das perguntas listadas acima, seu filho é OBRIGATÓRIO 
para ficar em casa e uma ligação deve ser feita para o seu provedor médico para obter mais 
orientações. Lembre-se também de informar a secretaria da escola se seu filho faltar à escola por 
qualquer motivo.  
 
 
REQUISITOS DE ASSESSORIA DE VIAGEM 

Se você viajou no fim de semana de férias a um estado na lista de consultoria de viagens, nossa 
criança deve permanecer fora da escola até que um teste de PCR negativo é devolvido e 
documentação é enviada para o Gabinete de Saúde, ou que você tenha atingido o número 
necessário de dias para quarentena.  Certifique-se de seguir estas diretrizes para manter todos os 
nossos funcionários e alunos seguros. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o 
escritório de saúde da escola ou enviar um e-mail para Donna Frechette em 
dfrechette@clintonpublic.net.  Você pode encontrar a atualização mais recente sobre os locais 
afetados e perguntas frequentes em https://portal.ct.gov/coronavirus/travel. 
 
 
INFORMAÇÕES DO SITE DE TESTE LOCAL COVID-19 

O Community Health Center, Inc. em Old Saybrook anunciou que seu site de teste foi estendido para 
7 dias por semana. O local do teste estará aberto de segunda a domingo, das 8h30 às 16h. Não é 
necessário marcar hora e você não precisa estar apresentando sintomas para fazer o teste. Clique 
nos links para obter informações adicionais no site de testes da Old Saybrook:  Flyer- Versões em 
inglês e espanhol.  Para encontrar locais de teste adicionais gratuitos perto de Clinton, clique aqui.  
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