
Updated Travel Advisory 3/30_PORTUGUESE

Escolas Públicas de Barnstable - Serviços de saúde
Protocolo: Aconselhamento de viagens do estado de MA

A partir de Segunda-feira, 22 de março, a diretiva de viagens do estado de MA foi substituída por um
aconselhamento de viagens, a qual declara que todos os visitantes chegando em Massachusetts, incluindo
retorno de residentes, são aconselhados a permanecer em quarentena por 10 dias após sua chegada. As
escolas públicas de Barnstable seguirão este aconselhamento de viagens.

RECOMENDA-SE INSISTENTEMENTE que estudantes ou funcionários escolares que viajarem para fora
do estado de MA por mais de 24 horas permaneçam em quarentena por 10 dias ou apresentem um teste

negativo de COVID-19 antes de retornar à escola, salvo uma das seguintes isenções se aplique:

● Indivíduos que obtiveram um resultado negativo de COVID-19 em um teste administrado dentro de 72
horas de sua chegada a Massachusetts.

● Os indivíduos também podem encurtar o período de quarentena recomendado pelo aconselhamento de
viagens após sua chegada em Massachusetts, desde que permaneçam em quarentena até receberem
um resultado negativo no teste.

○ O teste deve ser um teste molecular (PCR) SARS-CoV 2 aprovado pelo FDA dos EUA ou um
teste de antígeno BinaxNOW (nenhum outro teste de antígeno será aceito).

● Qualquer indivíduo retornando a Massachusetts depois de estar fora do estado por menos de 24 horas
● Indivíduos que estão plenamente vacinados (ou seja, que receberam duas doses das vacinas Moderna

ou Pfizer contra a COVID-19 OU que receberam uma única dose da vacina Johnson & Johnson, há 14
dias ou mais) e que não apresentam sintomas.

● Indivíduos que testaram positivo para COVID-19 no teste PCR dentro de 90 dias de sua viagem e que
não apresentam sintomas

Crianças até 10 anos de idade:
Não são necessários testes para crianças até 10 anos de idade que estejam viajando com um adulto de sua
residência. Crianças de até 10 anos de idade devem se basear no procedimento de quarentena e resultados de
testes realizados pelo adulto da casa que o acompanhou na viagem. Se o adulto que a acompanha optar pela
quarentena, a criança também deve permanecer em quarentena. Se o adulto acompanhante optar por fazer o
teste, a criança e o adulto devem permanecer em quarentena até que o adulto obtenha um resultado negativo no
teste.

Viagens internacionais:

Todos os indivíduos (independentemente da idade) devem cumprir uma das seguintes exigências antes de
regressar à escola:

● Ficar em quarentena por 10 dias;
● Obter um resultado negativo de COVID-19 no teste PCR (teste deve ser realizado 3-5 dias após o retorno

ao estado de MA);
● apresentar um comprovante de infecção por COVID-19, confirmada através do teste PCR dentro de 90

dias de sua viagem; ou
● apresentar um comprovante de estar completamente vacinado (a) contra a COVID-19.

Reference: Mass.gov COVID-19 Travel Advisory - 3/22/21 AB 4/6/21
CDC Viagens internacionais durante o COVID-19


