
 

Prezado(a) Pai/Mãe/Cuidador(a): 
 
Em  escolas públicas de Barnstable, manter seus alunos seguros e na escola é nossa principal prioridade. Estamos 
escrevendo para informá-lo que, de acordo com o Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) e o 
Departamento de Saúde Pública (DPH), nosso distrito está atualizando o nosso Programa de Testes de COVID-19. 
Estamos optando por um programa de testagem domiciliar que aumentará os testes de nossos alunos e funcionários 
participantes, independentemente do status de vacinação. Para obter mais informações sobre esta atualização do 
programa de testes em todo o estado, clique aqui. A opção de testagem domiciliar terá início em durante a semana de 
31 Janeiro. Como parte dessa mudança no programa, estamos descontinuando o Test and Stay e o rastreamento de 
contatos próximos na escola. Esta nova oportunidade de testagem domiciliar é voluntária e apenas aqueles que 
optarem por participar receberão os testes. Recomendamos que você preencha o formulário até 25 Janeiro para optar 
por participar. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a enfermeira da sua escola. 

  
Visão Geral: Programa de Teste Domiciliar Rápido 

● Sobre o Teste: O iHealth é um teste rápido de antígeno aprovado pelo FDA que leva 15 minutos e é realizado em 
casa  

● Opção por Participar: Para participar, você deve optar por preencher o formulário online. Ao optar por 
participar, você concorda em revisar os materiais de treinamento para administração de testes e relatar 
resultados positivos de testes para a escola de seu aluno. 

● Semanalmente: A cada duas semanas, você receberá um kit de teste rápido domiciliar da iHealth. Cada kit 
contém dois testes individuais. Seu filho(a) realizará um teste a cada semana na quarta-feira. 

● Fácil, Gratuito e Flexível: Este teste é administrado em casa (não na escola), reduzindo a carga da equipe escolar 
e o tempo para administrar os testes, aumentando a flexibilidade da família para fazer testes em casa 
gratuitamente. 

Como administro o teste? 
● Clique aqui para ver um guia completo de “how to” em diversos idiomas 
● Clique aqui para ver um vídeo de um aluno realizando o teste 

 

 

 

 

Como submeto os resultados? 
● Submeter Resultados: Você deve enviar resultados de testes positivos para a enfermeira da sua escola de seu 

aluno. Além disso, é altamente recomendado que você informe seu professional de saúde sobre o resultado 
positive. 

● Se seu filho apresentar um teste positivo, ele será obrigado a isolar em casa por um mínimo de 5 dias a partir 
do dia do teste, e poderá retornar no sexto dia se não apresentar sintomas ou se os sintomas tiverem 
melhorado significativamente.  

 
Para receber gratuitamente os testes COVID-19, você deve se inscrever preenchendo o formulário online. 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2022-0118new-testing-program.pdf
https://ihealthlabs.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeagXWtLF3rkvw0LWlfiO-3ST2n8sXvF1IiJB1-rez9BjoKkg/viewform?usp=sf_link
https://www.mass.gov/lists/covid-19-self-test-at-home-instructions-graphic
https://www.youtube.com/watch?v=XAzos3k6aCY&t=14s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeagXWtLF3rkvw0LWlfiO-3ST2n8sXvF1IiJB1-rez9BjoKkg/viewform?usp=sf_link

