
Distribuição do Teste COVID-19 Caseiro

Prezadas Famílias BPS,

A cidade de Barnstable está recebendo kits de teste COVID-19 da Commonwealth de Massachusetts para
combater a propagação do vírus pela comunidade durante o recente aumento de casos. As Escolas Públicas
de Barnstable servirão como parceiras para distribuir os testes aos membros da nossa comunidade.
Esperamos que o fornecimento desses testes às famílias forneça uma rede de segurança para limitar o
número de casos COVID-19 que chegam às escolas após o intervalo.

Para o pré à 7ª série - Os testes serão enviados para casa com os alunos nas mochilas na
quarta-feira,  dia 22 de dezembro.

Para a BHS - Se você gostaria que seu filho trouxesse um kit de teste para casa, peça-lhe para pegar
durante o período Advisory na quarta-feira, dia 22 de dezembro.

Cada kit contém dois testes. Use os testes conforme necessário para sua família. Os testes também fornecem
uma oportunidade de triagem antes que os alunos retornem à escola. Nós encorajamos os pais a fazerem o
teste em seus filhos no domingo, 2 de janeiro de 2022, antes do retorno à escola em 3 de janeiro. Se você
não quiser usar o kit, sinta-se à vontade para passá-lo a alguém que gostaria dele ou devolvê-lo à escola após
as férias.

NOTA: Aqueles que tiveram COVID-19 nos últimos 90 dias não devem ser testados. Indivíduos vacinados
DEVEM ser testados.

Se o teste do seu filho for positivo em qualquer momento durante as férias (em qualquer tipo de teste), faça o
seguinte:

1. Relate o caso usando o seguinte formulário: Formulário de Relato de Caso Positivo COVID-19
- observe que as enfermeiras da escola não verificarão o e-mail ou correio de voz durante o
intervalo.

2. Notifique o pediatra do seu filho sobre o resultado positivo do teste.
3. Recomendamos enfaticamente que todos os testes caseiros positivos sejam acompanhados por um

teste PCR.

Os testes caseiros não podem ser aceitos pelas escolas quando os alunos apresentam sintomas. É
necessário um teste de PCR para que os indivíduos sintomáticos voltem à escola. Esses testes também não
podem ser usados   como o “teste do dia 5” para tirar alguém da quarentena se essa pessoa tiver tido contato
próximo com um caso positivo.

Desejamos a nossas famílias um bom feriado repleto de alegria e esperamos ver nossos alunos em 3 de
janeiro.

Atenciosamente,

Meg Mayo-Brown Alicia Bryant
Superintendente de Escolas Diretora de Serviços de Saúde

https://forms.gle/PgWLUNkdrs5vSf117

