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O distrito das escolas públicas de Barnstable prioriza a saúde e proteção da comunidade escolar 

durante a reabertura das escolas e pandemia do vírus COVID-19. Este documento visa responder 

questões comumente questionadas com a finalidade de esclarecer qualquer confusão relacionada a 

nossos protocolos e procedimentos e será atualizada mediante mudanças de diretrizes e leis.  

 

1. Quais são os sintomas relacionados à COVID-19?  

De acordo com o centro de controle e prevenção de doenças (CDC) e o departamento de saúde 

pública (DPH), os sintomas relacionados à COVID-19 incluem:  

❏ Temperatura igual ou superior a 100.0 F (37.8C)  

❏ Tosse (não relacionada a outras causas conhecidas, como tosse crônica)  

❏ Dificuldade para respirar ou falta de ar  

❏ Recente perda de paladar ou olfato 

❏ Garganta inflamada  

❏ Dor de cabeça (quando em combinação com outros sintomas) 

❏ Dores musculares/corporais  

❏ Náusea, vômito ou diarreia  

❏ Fatiga (quando em combinação com outros sintomas) 

❏ Congestão nasal ou nariz escorrendo (não relacionada a outras causas conhecidas, 

como alergias) 

 

2. Minha criança possui alergias sazonais. Vi que garganta inflamada, nariz escorrendo e 

tosse estão na lista de sintomas relacionados à COVID-19. Acho que minha criança só 

está com sintomas de alergia. Devo mantê-la fora da escola?  

Temos ciência que muitos alunos possuem condições crônicas como asma ou alergias, com 

sintomas que são semelhantes da COVID-19. Se você crer que os sintomas de sua criança 

estão relacionados com a condição dela, por favor contate o pediatra da criança para obter a 

documentação a respeito da condição crônica e sintomas, e disponibilize uma cópia para a 

enfermeira escolar. Se a sua criança desenvolver sintomas mais severos do que os sintomas já 

conhecidos, ela será enviada para casa e você deve contatar o pediatra.  

 

3. Quais são as expectativas caso minha criança seja liberada da escola devido a sintomas 

relacionados à COVID-19? 

Se a sua criança for examinada pela enfermeira e tiver sintoma(s) relacionados à COVID-19, 

você será contatado (a) para buscá-la o mais rápido possível. Se você possuir algum outro filho 

(a) estudando no distrito de Barnstable, eles também precisarão ser liberados e ir para casa. 

Alunos sintomáticos NÃO podem voltar para casa de ônibus. Você será aconselhado (a) para 

contatar o pediatra da criança sintomática para relatar os sintomas e determinar os próximos 

passos. A enfermeira escolar fornecerá informações a respeito de quando a criança poderá 

retornar para a escola.  

 

 



4. O que devo fazer se minha criança tiver um ou mais dos sintomas relacionadas à COVID-

19 ao examiná-la diariamente antes de ir para a escola? 

Por favor examine sua criança diariamente para verificar sinais de doenças, incluindo a 

temperatura. Se a sua criança tiver algum sintoma relacionado à COVID-19, ou foi notificada que 

esteve em contato próximo com um caso positivo de COVID-19, NÃO ENVIE SUA CRIANÇA 

PARA A ESCOLA, contate o pediatra de sua criança, e informe a enfermeira escolar sobre a 

falta de sua criança. 

 

5. Em quais circunstâncias irmãos devem permanecer em casa? 

Se você tiver uma criança apresentando sintomas relacionados a COVID-19 e instruída para 

fazer um teste por seu pediatra, pedimos que você por favor não envie outras crianças que 

moram em sua casa para a escola até que você receba os resultados do teste. Se o teste der 

negativo, membros de seu lar podem retornar para a escola. Se o teste der positivo, os membros 

de seu lar são considerados contatos próximos e devem seguir os procedimentos de quarentena.  

 

6. Posso deixar minha criança com o nariz escorrendo em casa por um dia para verificar o 

surgimento de sintomas adicionais ou ela deve apresentar um atestado médico para ir à 

escola? 

Pedimos que você contate o pediatra de sua criança que possuir qualquer um dos sintomas 

relacionados a COVID-19. A sua criança precisará de um atestado médico listando um 

diagnóstico alternativo ou possuir um teste negativo de COVID-19 para retornar para a escola.  

 

7. Se viajarmos para um estado vermelho (de alto risco), minha criança precisa de um 

resultado negativo de COVID-19 para retornar à escola? 

O distrito escolar BPS está seguindo a ordem de viagens para indivíduos retornando para MA 

definida pelo governador Baker, para estados designados como locais de alto risco de COVID-19 

(estados vermelhos), ou viagens internacionais. Se sua família retornar de um estado de alto 

risco, qualquer estudante de 11 anos ou mais velho deve ficar de quarentena por 14 dias ou 

apresentar um teste negativo para retornar à escola.  

 

8. Fui informado (a) que eu (ou outro membro de meu lar) sou um contato próximo de um 

caso positivo de COVID-19. Minha criança também necessita permanecer em casa em 

quarentena? 

Se você estiver se sentindo bem e não tiver nenhum sintoma de COVID-19, a sua criança não 

precisa permanecer em casa em quarentena. Aconselhamos que contatos próximos de casos 

positivos de COVID-19 façam o teste 4-5 dias após o último contato. Se você (ou o contato 

próximo) testar positivo para COVID-19 ou desenvolver sintomas, a sua criança deve 

permanecer em casa, e avisar a enfermeira escolar.  

 

9. Um membro de meu lar testou positivo para COVID-19. Quando nossas crianças podem 

retornar para a escola? 

Se um membro em seu lar testar positivo para a COVID-19, um procedimento especial de 

isolamento e quarentena devem ser seguidos caso a exposição ao membro infectado for 

contínua (ex: não existe a possibilidade de o membro infectado ficar completamente isolado (a) 

do resto da família). Neste tipo de situação, o período de quarentena de 14 dias somente inicia 

quando a pessoa infectada chegar no décimo dia de seu período de isolamento.  

 



10. Fui alertado (a) que a minha criança foi identificada como um contato próximo de um caso 

positivo de COVID-19. O que devo fazer?  

Contatos próximos de casos de COVID-19 DEVEM iniciar a quarentena (não ir para a escola) 

durante 14 dias independente do resultado do teste. Aconselha-se que ele/ela seja testado (a) 4-

5 dias após a exposição ao caso positivo para fins de rastreamento de contatos próximos, porém 

ele/ela deve permanecer em casa pelos 14 dias integrais mesmo testando negativo para COVID-

19. Outros membros no lar NÃO necessitam entrar em quarentena caso o contato próximo não 

possuir sintomas.  

 

11. Onde minha criança pode fazer o teste?  

Sugerimos que você contate o pediatra de sua criança e ser instruído para o teste. Se 

necessário, você também pode verificar o COVID-19 Test Site Locator (localizador de locais de 

teste COVID-19) 

 

12. Ficarei sabendo caso algum estudante da escola/sala/ônibus de minha criança testar 

positivo para COVID-19?  

Caso houver um caso positivo de COVID-19 na escola, sala de aula, ou ônibus de sua criança, 

uma notificação será enviada para sua casa. Devido a requisitos de confidencialidade, a 

identidade do caso positivo não poderá ser divulgada. Se a sua criança for identificada como um 

contato próximo de um caso positivo, você será contatado (a) diretamente pela enfermeira 

escolar para buscar sua criança na escola e instruído (a) sobre os procedimentos de quarentena.  

 

13. Se minha criança tiver que ficar afastada da escola, ela pode estudar remotamente?  

Por favor contate o professor (a) de sua criança ou diretor (a) da escola para obter orientações 

referentes a aprendizagem remota. Os alunos podem estudar na aprendizagem remota se 

estiverem em isolamento devido a um caso positivo de COVID-19 ou em quarentena devido a 

exposição a COVID-19. Alunos que faltarem devido a qualquer outro motivo não relacionado a 

doença COVID-19 ou devido a viagens não poderão participar na aprendizagem virtual.  

 

14. O que devo fazer se um membro de minha família ou eu ficar em contato próximo de 

alguém com COVID-19? 

Você é considerado (a) um contato de um contato e você não precisa fazer nada ao menos que 

o contato próximo testar positivo. Se isso ocorrer, então você será considerado (a) um contato 

próximo e deverá ligar para seu médico e ficar em quarentena por 14 dias. 

 

 

 

 


