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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 10 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 10 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 10 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 10 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 

 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order

