
   

   
  

  

  

              
                 

 
          

       

BPS Quarantine requirements 21-22_PORTUGUESE 

Escolas públicas de Barnstable 
Requisitos de quarentena 

Baseado em debates com médicos locais e autoridades de saúde pública em relação a casos de contaminação de 
COVID-19 em indivíduos totalmente vacinados, os seguintes requisitos de quarentena serão utilizados pelas 
escolas públicas de Barnstable para estudantes e funcionários expostos à COVID-19: 

Todos os indivíduos, independentemente do estado de vacinação, devem submeter-se à quarentena 
conforme o protocolo distrital caso identificado(a) como um contato próximo de um caso positivo de 

COVID-19 fora da escola. Exposições fora da escola provavelmente ocorrem sem o uso de máscaras, são 
mais prolongadas e em ambientes menos estruturados do que na escola. No ano passado, todas as 

transmissões da COVID-19 que foram observadas foram devidas a exposições fora do ambiente escolar. 

Contatos próximos são definidos como indivíduos que estiveram a menos de 2 metros de um indivíduo que testou 
positivo para COVID-19 enquanto estiveram em ambientes fechados, por pelo menos 15 minutos durante um 

período de 24 horas. O tempo de exposição de risco começa 48 horas antes do início dos sintomas (ou tempo do 
resultado positivo se assintomático) e continua até o momento em que o caso positivo de COVID-19 é isolado. 

Observação: Exposições domésticas: se o caso de COVID-19 não puder isolar-se de outros membros da casa 
(quarto próprio, sem compartilhar refeições, sem ficar a menos de longe de 2 metros por 15 ou mais minutos 
cumulativos de outros membros da casa em qualquer de seus 10 dias de isolamento) - então o período de 
quarentena para os membros não infectados da casa somente começa após o término do período de isolamento de 
10 dias do caso positivo. 

● Se o isolamento for possível, o período de quarentena começa a partir do última dia de exposição com o 
caso positivo 

Opções de quarentena baseadas no local de exposição e estado de vacinação 

Obs.: O dia de 
quarentena "0" é a 
última data de 
exposição ao caso 
positivo. Consulte a 
explicação acima para 
contatos domésticos 

Quarentena de 7 dias 
(retorno no 8º dia) 

● Deve testar negativo no ou 
após o 5º dia 

● Não deve ter sintomas 
● Deve monitorar os sintomas 

diariamente até o 14º dia 

Quarentena de 10 dias 
(retorno no 11º dia) 

● Não deve ter 
sintomas 

● Deve monitorar os 
sintomas 
diariamente até o 
14º dia 

Quarentena de 14 
dias 

(retorno no 15º dia) 

Exposição na escola* 
(vacinados) 

Não há necessidade de quarentena; monitoramento de sintomas e recomenda-se fazer 
o teste no 5° dia 

Exposição na escola* 
(não-vacinados) ✔ ✔ ✔ 

Exposição fora da 
escola 
(vacinados E não 
vacinados) 

✔ ✔ ✔ 

*Exposições na escola que exigem quarentena ocorrem a menos de 1 metro se ambos indivíduos estiverem usando 
máscara, ou a menos de 2 metros caso alguém estiver sem máscara (caso positivo ou contato, por exemplo no horário 
de lanchar/almoçar). 
Reference: DESE/DPH Protocols for Responding to COVID-19 Scenarios - SY 2021-22, 8/13/21 8/31/21 

Advisement of District Physician Consultant and public health, 8/30/21 


