Barnstable Public Schools - Health Services
Protocol: MA Travel Advisory
Students and staff are required to abide by the Massachusetts travel advisory, enacted by the Governor on
August 1, 2020. This advisory requires that individuals (age 11 and up) who travel/return to Massachusetts
from high-risk states must produce a negative COVID-19 test result or quarantine for 14 days upon
arrival/return to Massashuetts. High- and low-risk states are subject to change and are updated at
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order as needed.
Barnstable Public Schools requires that:
● Students (ages 11 and up) and all staff who travel outside of Massachusetts to one of the high-risk
states must produce a negative PCR test result or quarantine for 14 days prior to returning to school.
● Students ages 10 and under are not required to test, but must “follow” their parent’s testing result (it is
assumed younger children have the same exposures as their parent/guardian)
○ If students ages 10 and under are NOT tested, then their parent’s negative test must be
provided to the school for the student to return
○ If the parent decides to not be tested, then the student must quarantine for 14 days after
returning to MA before returning to school
● ALL students (regardless of age) and staff who return to MA from international travel must be tested or
quarantine for 14 days.
● Travel to/from designated lower-risk states do not require testing or quarantine.
Testing requirements:
● The specimen for the test must have been collected no longer than 72 hours before your arrival in
Massachusetts or after returning to Massachusetts
○ The test must be an FDA EUA-approved molecular (PCR) SARS-CoV2 test
■ Antigen tests must be confirmed by a PCR test; Serology tests will not be accepted
● If you took a test prior to your arrival but have not received your result, you MUST quarantine until you
receive the result
● Testing may happen after return to MA, but students/staff must quarantine until a negative test result is
received

Reference: Mass.gov COVID19 Travel Order - 8/1/20
DPH guidance - 10/9/20
AB 11/27/20

Escolas Públicas de Barnstable -Serviços de Saúde
Protocolo:Conselho de Viagem em MA
Alunos e funcionários são obrigados a cumprir a recomendação de viagens de Massachusetts, ordenada pelo
Governador no dia 1º de agosto de 2020. Esta recomendação exige que indivíduos (com 11 anos ou mais)
que viajem / retornem para Massachusetts de estados de alto risco devem produzir um resultado negativo do
teste COVID-19 ou ficar de quarentena por 14 dias na chegada / retorno a Massachusetts. Os estados de alto
e baixo risco estão sujeitos a alterações e são atualizados no site
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order conforme necessário.
As Escolas Públicas de Barnstable exigem que:
● Os alunos (de 11 anos pra cima) e todos os funcionários que viajam para fora de Massachusetts para
um dos estados de alto risco precisam produzir um resultado de teste PCR negativo ou ficar em
quarentena por 14 dias antes de retornar à escola.
● Os alunos 10 anos ou menos não são obrigados a fazer o teste, mas devem "seguir" o resultado do
teste dos pais (presume-se que as crianças mais novas tenham as mesmas exposições que seus pais
/ responsáveis).
○ Se os alunos de 10 anos ou menos NÃO forem testados, os testes negativos dos pais devem
ser fornecido à escola para o aluno retornar.
○ Se os pais decidirem não fazer o teste, o aluno deve ficar em quarentena por 14 dias após
retornar a MA antes de retornar à escola
● TODOS os alunos (independentemente da idade) e funcionários que retornarem para MA de viagens
internacionais devem ser testado ou ficar de quarentena por 14 dias.
● Viagens de / para estados designados de baixo risco não exigem teste ou quarentena.
Requisitos do teste:
● A amostra para o teste deve ter sido coletada no máximo 72 horas antes de sua chegada em
Massachusetts ou após retornar a Massachusetts.
○ O teste deve ser um teste molecular aprovado pela FDA EUA. (PCR) SARS-CoV2
■ Os testes de antígeno devem ser confirmados por um teste de PCR; Testes serológicos
não serão aceitos
● Se você fez um teste antes da sua chegada, mas não recebeu o seu resultado, você deve ficar em
quarentena até receber o resultado
● O teste pode acontecer após o retorno a MA, mas os alunos / funcionários devem ficar em quarentena
até que um resultado de teste negativo seja recebido

Reference: Mass.gov COVID19 Travel Order - 8/1/20
DPH guidance - 10/9/20
AB 11/27/20

