
Prezada comunidade BPS,

Obrigada por sua paciência enquanto trabalhávamos para determinar se poderíamos reabrir
todas ou algumas das escolas do distrito BPS e retornar para a aprendizagem presencial.
Nesta manhã conversei com nossa médica distrital, a dra. Katie Rudman, bem como com
nosso diretor de serviços de saúde das cidades de Barnstable, Tom McKean.  Ambos
indicaram que estamos atravessando um grande surto de COVID-19, com uma propagação
da variante do vírus. Consequentemente eles concordaram que as escolas do distrito BPS
precisam permanecer no ensino remoto nesta próxima semana.

Em termos de dados atuais de saúde pública local, as cidades de Barnstable estão com sua
maior média diária e taxa de casos positivos desde o início da pandemia. Durante a semana
passada, o distrito BPS foi notificado de 70 casos positivos entre funcionários e estudantes.
Atualmente temos mais de 225 contatos próximos em quarentena. Nossos índices de alunos e
funcionários excedem os índices dos distritos escolares vizinhos. Além disso, suspeitamos de
transmissões esporádicas na escola de ensino médio Barnstable High School.

Como resultado do contexto descrito acima, as escolas públicas de Barnstable continuarão
com o modelo instrucional remoto para todos os alunos durante a semana de 29 de março.
Lembrando a todos que não haverá aula na Sexta-feira, 2 de abril, devido ao feriado.

Nosso plano de expansão do aprendizado presencial para a semana de 5 de abril permanece
inalterado neste momento em relação às escolas de K-3˚ ano. Estamos revendo as condições
da escola BUE (4˚ & 5˚ anos), e se poderemos combinar todos os grupos estudantis
presenciais com um distanciamento físico de 3 pés/1 metro. O modelo de combinação dos
grupos estudantis presenciais para a escola BUE está agendado para iniciar em 5 de abril.
Compartilharemos informações adicionais com a comunidade da escola BUE conforme as
decisões forem tomadas.

Esperava poder compartilhar melhores notícias com nossa comunidade BPS. Queremos
desesperadamente que nossos alunos estudem presencialmente, e retornaremos o mais
rápido possível. Os diretores das escolas BPS complementarão este e-mail com informações
adicionais específicas a cada escola. Nossos especialistas locais de saúde continuam
enfatizando a necessidade de manter o curso dos protocolos de saúde e segurança que
atenuam a propagação da COVID-19.

Atenciosamente,
Dra. Meg Mayo-Brown, superintendente do distrito BPS


