
 

 

 

Caros pais/responsáveis: 

Por causa da não renovação do mandato da máscara pelo Comissário de Educação, o Comitê Escolar da 

Barnstable adotou uma política revisada. A partir de segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, o uso de 

máscaras será opcional para todos os alunos, funcionários e visitantes das BPS em nossos prédios escolares 

e nos ônibus. Embora não sejam necessárias, as máscaras são recomendadas para indivíduos não vacinados 

e/ou imunocomprometidos.  

 Observe que as máscaras ainda serão necessárias para todos as seguintes situações:  

1. Nos escritórios de saúde da escola (de acordo com as leis estaduais) 

2. De acordo com os protocolos DPH/DESE, se alguém tiver testado positivo para o COVID-19 

Saiba que a saúde e a segurança de nossos alunos e funcionários orientaram todas as decisões ao longo da 

pandemia. O declínio rápido na contagem de casos dentro das BPS apoia esta decisão, e é apoiada tanto 

pelo nosso Consultor Médico quanto pelo Diretor do Departamento Municipal de Saúde.  

Para garantir que essa mudança seja segura e bem-sucedida para todos, pedimos às famílias que nos 

ajudem com o seguinte:  

● Por favor incentive seus filhos a respeitar as decisões dos outros. Alguns continuarão a usar 

máscaras, enquanto outros podem decidir que não. Queremos que todos os alunos e funcionários se 

sintam apoiados e respeitados em suas escolhas. 

● Se você deseja que seu filho continue usando máscara, converse com ele. Os funcionários da escola 

não poderão acompanhar quem deve ou não usar máscaras.  

● Se o seu filho estiver doente, por favor, mantenha-o em casa e avise a enfermeira da escola. Manter 

todas as doenças, não apenas a COVID-19, fora de nossas escolas é de extrema importância.  

● Por favor, considere inscrever seu filho para receber testes gratuitos semanais de COVID-19 em casa. 

Estes podem ser usados para testes de triagem semanais, se seu filho estiver doente, se ele foi 

exposto ao COVID-19, etc. 

 

Obrigado por nos ajudar a manter nossa comunidade da BPS segura e solidária.  

 

Atenciosamente, 

Meg Mayo-Brown      Alicia Bryant  

Superintendente de Escolas     Diretora de Serviços de Saúde 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeagXWtLF3rkvw0LWlfiO-3ST2n8sXvF1IiJB1-rez9BjoKkg/viewform?usp=sf_link

