
24  de dezembro 2020 

 

Caros Pais e Pessoal: 

Tele Clinton Escolas Públicas recebeu a notificação hoje de um positivo COVID-19 teste result por um 
membro da comunidade Morgan School. De acordo com as diretrizes do CDC e do Departamento de 
Saúde Pública, o afetado indivíduo foi instruído a isolar por 10 dias a partir da data do teste positivo. 
O indivíduo da Escola Morgan esteve na escola pela última vez na sexta-feira, 18 de dezembro de 
2020. 

Em parceria com o CT River Area Health District (CRAHD), nosso distrito de saúde local, o 
rastreamento de contato foi realizado hoje e todos os indivíduos que foram determinados a serem em 
contato próximo com o caso positivo, recebeu um telefonema e foi informado sobre as ações 
necessárias.  

Continue a praticar as estratégias de mitigação de uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento 
social enquanto estamos fora da escola no intervalo, a fim de conter a transmissão de COVID-19 em 
nossa comunidade. Continuaremos monitorando e respondendo imediatamente às notificações de casos 
positivos de alunos ou funcionários do distrito durante o intervalo. Enquanto estivermos fora da escola, 
se algum funcionário ou aluno apresentar algum dos sintomas relacionados ao COVID-19, ele deve 
ficar em casa, ligar para seu médico para relatar seus sintomas e notificar a enfermeira supervisora 
Donna Frechette em dfrechette@clintonpublic.net.  

Atualizarei a comunidade com uma mensagem na próxima semana relacionada ao nosso modelo de 
aprendizagem escolar para nosso retorno às aulas em 4 de janeiro de 2020. Minha intenção continua 
sendo retornar a um modelo que apoiará o máximo de aprendizagem presencial possível , mas a 
decisão será baseada nas taxas de transmissão entre nossos alunos e funcionários, em nossa 
comunidade e com a orientação de nosso departamento de saúde local. Espero que todos vocês tenham 
uma pausa de inverno tranquila e segura. 

Atenciosamente, 
 
Maryann R. O'Donnell 
Superintendente 
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