
       
  

  

               
         

        

            
           

Escolas públicas de Barnstable - Serviços de saúde 
Protocolo: Máscaras/proteções faciais 

O distrito escolar público de Barnstable compromete-se para proporcionar um ambiente seguro à medida que 
as escolas reabrem durante a pandemia da COVID-19. De acordo com especialistas em saúde pública, uma 
das melhores maneiras de impedir a propagação do coronavírus e manter os membros de nossa 
comunidade escolar seguros é o uso de máscaras ou proteções faciais. Consequentemente, de acordo com 
a orientação do centro de controle de doenças (CDC), do departamento de educação fundamental e ensino 
médio (DESE) e do departamento de saúde pública de Massachusetts (DPH), os seguintes requisitos estão 
em vigor até novo aviso. 

Uma proteção facial que cubra o nariz e a boca deve ser usada por todos os indivíduos 
(estudantes, funcionários e visitantes) dentro das instalações escolares e transporte escolar, 

salvo o fornecimento de um atestado médico documentando uma isenção. 

Uma isenção pode ser considerada para qualquer indivíduo que tenha um obstáculo médico, comportamental 
ou de outra natureza que torne inseguro o uso de uma máscara ou proteção facial.  Dispensas assinadas 
pelos pais não podem isentar seus filhos da exigência de uso da máscara.  Isenções a esta política só 
podem ser concedidas com documentação médica referente ao obstáculo médico, comportamental ou outro, 
definindo inseguro o uso da máscara ou da proteção facial. 

Proteções faciais não serão exigidas nos horários de comer, beber, durante as pausas de remoção de 
máscara, ou a qualquer momento ao ar livre. 

Espera-se que estudantes com alguma debilidade documentada que afete diretamente sua capacidade de 
usar proteções faciais usem uma máscara o máximo de tempo possível; esses estudantes não exigem um 
atestado de isenção de máscara para momentos que não puderem usá-las. Espera-se que esses estudantes 
aumentem a tolerância à máscara e a duração de uso. Um visor facial de plástico pode ser oferecido como 
uma alternativa para esses estudantes, se tolerado, enquanto trabalham para aumentar a tolerância da 
máscara. 

As proteções faciais podem ser descartáveis ou reutilizáveis e precisarão: cobrir totalmente o nariz e a boca 
e fixar sob o queixo, serem feitas com pelo menos 2 camadas de material ventilável, se ajustarem 
confortavelmente junto ao lado do rosto, e serem fixadas com laços ou ao redor das orelhas. A máscara ou 
proteção facial do estudante deve ser fornecida por sua família.  Os funcionários são responsáveis pela 
obtenção de suas próprias proteções faciais. Entretanto, o distrito fornecerá proteções faciais descartáveis 
para indivíduos sem máscara que chegarem a uma escola ou meio de transporte da escola. 

Por decreto federal de saúde pública, todos os indivíduos com idade igual ou superior a 2 anos de idade 
devem usar uma proteção facial enquanto estiverem em transportes públicos (incluindo ônibus escolares) e 
quando estiverem em instalações médicas (incluindo enfermarias escolares), a menos que uma isenção 
médica seja providenciada. 

Todos os protocolos da COVID-19 serão reavaliados regularmente com base em dados de transmissão 
comunitária, taxas de vacinação e em conjunto com orientações federais, estaduais e locais. 

Reference: CDC Guidance for COVID-19 Prevention in K-12 Schools, 8/5/21 8/25/21 

Implementation of DESE Mask Mandate, 8/25/21 


