Atualização da Reabertura das escolas para a
Comunidade BPS
28 de Agosto, 2020

Atualização
Novidades?
▶ Atualização sobre atribuições de grupo estudantil
▶ A fase 1 da reabertura começa na Segunda-feira
▶ Informações sobre máscaras para aprendizagem
▶
▶
▶
▶

presencial
Atualizando as informações de contato do aluno
Triagem domiciliar diária para estudantes
Ventilação nas escolas
Fichas de dados de segurança para desinfetantes e
produtos de limpeza para as mãos
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Pedidos de Mudança de Grupos
•

A pesquisa termina hoje!

•

Mais de 580 pedidos de mudanças de grupos estudantis

•

A maioria das solicitações em modelos híbridos A e B

•

Alterações de grupos para a entrada e saída do grupo D,
aprovadas automaticamente

•

Mais solicitações para saída do grupo D e retornar pessoalmente

•

Atribuições de grupos foram finalizadas Segunda-feira, 31 de
Agosto

•

A confirmação será enviada aos pais / responsáveis na próxima
semana

•

Mensagem dos professores de sala de aula em 8 de Setembro
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A fase 1 de reabertura começa em 31 de
agosto
Educadores e funcionários participam de 8 dias de
desenvolvimento profissional síncrono e assíncrono protocolos para saúde e segurança, aprendizagem
remota e saúde comportamental. Também inclui
tempo no local para revisar os protocolos da escola.
Os educadores estarão presenciais por dois dias para a
configuração e preparação da sala de aula.
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Máscaras
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Por favor, atualize as informações de
contato do seu filho (a)
https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/889
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Triagem doméstica diária
Triagem inicial diária para alunos: verifique a temperatura de seu filho todos os dias
antes da escola.
Se seu filho tiver algum dos seguintes sintomas, ou tiver contato próximo com um
caso positivo da Covid19, NÃO ENVIE SEU FILHO À ESCOLA e informe a enfermeira
da escola.
❏ Temperatura de 100,0 ou superior
❏ Tosse (não devido a outra causa conhecida, como tosse crônica)
❏ Dificuldade em respirar ou falta de ar
❏ Nova perda de sabor ou cheiro
❏ Dor de garganta
❏ Dor de cabeça (quando em combinação com outros sintomas)
❏ Dores musculares ou dores no corpo
❏ Náusea, vômito ou diarreia
❏ Fadiga (quando em combinação com outros sintomas)
❏ Congestão nasal ou coriza (não devido a outra causa conhecida, como alergias)
❏ Contato próximo (dentro de 6 pés por 10-15 minutos) para um caso COVID19
positivo
❏ Viajou para um estado designado como de alto risco (por aviso de viagens MA)
7

A orientação atual do Departamento de Saúde Pública de
Massachusetts declara que qualquer pessoa que apresente
qualquer sintoma de COVID-19, mesmo que leve, deve fazer o
teste. Os especialistas médicos recomendam contatos próximos
com aqueles com teste positivo e também façam o teste de
quatro a cinco dias após a última exposição àquela pessoa. Se
um indivíduo decidir não fazer o teste (quer esteja exibindo
sintomas ou seja um contato próximo de alguém com teste
positivo), o aluno ou funcionário deve permanecer em casa em
quarentena por 14 dias consecutivos e até ficar assintomático.
(Sem sintomas)
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Dados do Condado de Barnstable
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Ventilação nas escolas
▶ Relatórios independentes de qualidade do ar com prazo de
▶

▶

▶

▶

entrega na próxima semana
Escolas com sistemas HVAC automatizados (BHS, BIS, BUES,
WVES e ECELC) operarão com abafadores abertos para
fornecer o máximo de ar possível sem afetar a umidade
recomendada (geralmente 40% - 60%) e os níveis de
temperatura (geralmente 68-77)
Escolas sem sistemas HVAC automatizados (Hy West, Centerville,
BCIS e BWB) irão operar com uma combinação de ventilação
mecânica e janelas abertas para manter a ventilação máxima
sem afetar a umidade recomendada (geralmente 40% -60%) e
os níveis de temperatura (geralmente 68-77 )
Todos os filtros HVAC serão atualizados para o filtro de
densidade mais alta que pode ser acomodado para essa
unidade
Em áreas de trabalho para as quais o sistema HVAC não pode
manter 6 trocas de ar por hora ou 20 CFM (pés cúbicos por
minuto) por pessoa de ar fresco, o distrito irá fornecer e manter
purificadores de ar e / ou fornecer, instalar e manter
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ventiladores de janela para criar um troca de ar contínua

Fichas de dados de segurança para
produtos de limpeza e desinfetantes
Vá para a nossa página de reabertura e clique em “Folhas de Dados de
Segurança”
Todas as Fichas de Dados de Segurança (SDS) para produtos de limpeza e
higienização estão acessíveis no site do distrito em reabertura.
Produtos de limpeza naturais foram adquiridos para uso em escolas.
▶

Betco GE Fight BAC RTU
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Associação de Professores de Barnstable
Esta semana, o Distrito e a BTA chegaram a um acordo
sobre os planos de reabertura e as condições para o
retorno às aulas. Obrigado a Brooke Styche,
Presidente; Keith Caldwell, vice-presidente; e Mike
Smith, vice-presidente, por representar as necessidades
dos membros da BTA e trabalhar conosco para reabrir
escolas.
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Próximos passos
Confirmação de grupos estudantis na próxima semana
Transporte para as classes 4 a 12
Tecnologia para alunos
Informações específicas da escola - entre em contato com os
diretores do prédio
Verifique o site para atualizações contínuas
www.barnstable.k12.ma.us
Agradecemos sua paciência e compreensão!
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