Coronavirus Update 3-12-20 – Portuguese

Informações Atualizadas sobre o Coronavírus
12 de março de 2020
Prezada Comunidade das Escolas Públicas do Condado de Broward,
Agradecemos sua paciência e flexibilidade enquanto navegamos em um novo território
com o coronavírus. Visando manter comunicações contínuas com a comunidade, famílias
e funcionários e garantir que todos estejam bem informados sobre o vírus e informações
importantes que afetam as Escolas Públicas do Condado de Broward, disponibilizamos uma
página dedicada em nosso site em browardschools.com/coronavirus. Este site também
contém perguntas freqüentes que fornecem informações úteis. Lembramos aos pais que
atualizem suas informações de contato com a escola de seus filhos para garantir que
recebam as notícias mais precisas.
Enquanto continuamos a monitorar os detalhes dessa situação em rápida mudança, neste
momento o Distrito decidiu que as escolas permanecerão abertas. É importante fornecer
instrução contínua e, para alguns alunos, refeições, a menos que uma infecção nos
impeça de fazê-lo. A maioria dos estudantes saudáveis não corre o risco de complicações
do vírus. Indivíduos com a imunidade comprometida e pessoas com mais de 60 anos têm
maior risco de contrair o coronavírus. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) declaram que, para a maioria do público americano, que provavelmente não será
exposto a esse vírus no momento, o risco imediato de saúde devido ao coronavírus é
considerado baixo. Atualmente, o fechamento de escolas não é recomendado pelo
Departamento de Saúde da Flórida-Broward (FDOH) ou pelo CDC.
Entendemos que cada situação familiar é diferente e alguns podem ter familiares que
desejam proteger de uma possível exposição. Pais e responsáveis são os principais
tomadores de decisão sobre as medidas a serem adotadas para manter sua família
segura. Se você estiver preocupado com sintomas ou uma possível exposição, fique em
casa e entre em contato com o FDOH pelo número 1-866-779-6121 ou com o seu
médico.
Abaixo apresentamos um resumo das informações que podem ser úteis para você sobre
o coronavírus (COVID-19). Apesar de longo, acreditamos que é importante, portanto, leiao completamente.
1. Se você tiver conhecimento de que alguém da sua escola ou departamento está sendo
testado para coronavírus:
a. Esta informação deve ser considerada privada e pessoal, a menos que o teste seja
confirmado como positivo. Uma pessoa com um resultado positivo confirmado para
COVID-19 deve enviar o Formulário de Auto-isolamento através do seguinte link:
http://bit.ly/reportselfisolation.
2. Se você tiver conhecimento de que alguém da família ou uma pessoa próxima está
sendo testada para coronavírus:
a. Esta informação deve ser considerada privada e pessoal, a menos que o teste seja
confirmado como positivo.
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3. Se você estiver preocupado que alguém esteja doente:
a. A menos que esta pessoa precise de atendimento de emergência, ninguém precisa
ser notificado.
4. Acesso limitado às escolas:
a. A partir de 16 de março de 2020, as escolas suspenderão todo acesso não essencial
de visitantes e grupos afiliados da escola, como, entre outros: PTA, PTSA, Boosters,
Reuniões da Zona de Inovação, SAC, SAF e Comitês Consultivos estabelecidos pelo
Conselho Escolar até novo aviso.
b. O Distrito não assinará nenhum novo aluguel de uso de instalações escolares até
segunda ordem. Atuais locatários serão notificados sobre a situação de seu
contrato.
5. O transporte escolar de ida e volta para a escola continuará a ser fornecido?
a. Sim. Não haverá interrupção no serviço de ônibus de ida e volta para a escola.
6. Ainda haverá atividades de formandos e cerimônias de formatura?
a. As decisões sobre atividades de formandos e cerimônias de formatura serão
tomadas posteriormente, à medida que continuamos a monitorar essa situação
instável.
7. Os serviços de alimentação continuarão disponíveis para as escolas fechadas?
a. Sim. Existem várias maneiras de fornecer serviços de alimentação a escolas e
comunidades afetadas.
8. Serviços de Cuidados Infantis antes e depois das aulas:
a. Os serviços de cuidados infantis antes e depois das aulas continuarão a ser
prestados nas escolas distritais pelos programas administrados pelo Conselho
Escolar e pelos fornecedores privados contratados para este fim.
b. Os acampamentos nas escolas para as crianças durante as férias de primavera
continuarão como planejado.
c. As excursões escolares de todos os programas de cuidados infantis após o horário
escolar, que operam nas escolas distritais, estão suspensas até novo aviso.
9. Em caso de dúvidas relacionadas às mensagens ou procedimentos do Distrito quanto ao
coronavírus:
a. Visite o site das Escolas Públicas do Condado de Broward na página
browardschools.com/coronavirus.
b. Entre em contato com o Escritório de Comunicações pelo telefone 754-321-2300.
c. Entre em contato com o Departamento de Serviços Coordenados de Saúde ao
Estudante, pelo telefone 754-321-1771 ou 754-321-1772.
10. Se você tiver dúvidas sobre permissão de ausência ou sua utilização relacionada ao
coronavírus:
a. Entre em contato com o Departamento de Permissão de Ausências do Distrito, pelo
telefone 754-321-3130.
11. Se você precisar de mais materiais de limpeza para o seu departamento ou sala de
aula:
a. Entre em contato com o chefe de serviços de sua localidade.
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12. Se você tiver um caso confirmado de coronavírus na sua escola:
a. Entre em contato com o administrador ou supervisor, que entrará em contato com
o Office of School Performance and Accountability (OSPA) entre 7h e 17h no
telefone 754-321-3838.
13. Se você tiver um caso confirmado de coronavírus no seu departamento:
a. Entre em contato com o Departamento de Gerenciamento de Riscos (Risk
Management Department) pelo telefone 754-321-1901, disponível 24 horas.
14. Linhas de comunicação:
a. Se você trabalha em uma escola, sua primeira linha de comunicação é com o
administrador.
b. Se você não está baseado em uma escola, entre em contato com seu supervisor.
c. Os supervisores e administradores encaminham todas as perguntas, mensagens,
preocupações e sugestões sobre o coronavírus através do Escritório de
Comunicações, pelo telefone 754-321-2300.
d. O Escritório de Comunicações trabalha com o Superintendente e a liderança do
Distrito, no planejamento das respostas ao coronavírus.
15. O que fazer se você tiver sintomas:
a. Se você estiver preocupado com seus sintomas ou possível exposição, fique em
casa e entre em contato com seu médico.
b. Envie o Formulário de Auto-isolamento através do link:
http://bit.ly/reportselfisolation.
16. O que fazer se você suspeitar que um aluno ou funcionário está doente:
a. Os alunos e funcionários podem apresentar sintomas sem estarem doentes ou
contagiosos. Há muitas razões pelas quais uma pessoa pode ter tosse ou coriza,
incluindo gripes ou alergias sazonais. É importante não pressupor nenhum tipo de
doença.
b. É sempre apropriado perguntar a alguém discretamente se eles estão bem ou se
precisam de um lenço de papel. Não é apropriado expor a pessoa na frente de
outros ou pedir que saiam da sala de aula ou do local de trabalho.
c. Também não há necessidade de "denunciar" um aluno ou funcionário
possivelmente doente.
17. Eventos após o horário escolar:
a. A partir de segunda-feira, 16 de março de 2020, todas as atividades estudantis
após o horário escolar serão suspensas até novo aviso. Isso inclui eventos e práticas
esportivas, competições acadêmicas e todas as atividades extracurriculares e de
clubes.
18. Plano de limpeza:
a. O Departamento de Manutenção do Distrito tem práticas de limpeza e
desenvolveu um plano de ação que leva em consideração alunos e funcionários.
Os técnicos de serviço das instalações foram instruídos a fazer da limpeza de
áreas de contato de alta frequência uma prioridade.
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19. Que práticas de higiene devemos reforçar com os alunos e funcionários?
a. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.
b. Evite tocar nos olhos, nariz ou boca.
c. Fique em casa se estiver doente, longe de outras pessoas.
d. Evite contato próximo com pessoas doentes.
e. Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel ao tossir ou espirrar, depois
descarte-o no lixo e lave as mãos.
20. Confidencialidade:
a. Embora você possa ouvir as pessoas discutindo/especulando sobre os nomes dos
alunos auto-isolados devido ao coronavírus, é importante entender que as únicas
pessoas no Distrito para quem os nomes são divulgados (pela autoridade do
Departamento de Saúde da Flórida em Broward) são os pais dos alunos,
enfermeiros do distrito, diretores e enfermeiros da escola afetada, o
Superintendente e nosso oficial de comunicação. Se você ouviu nomes sendo
divulgados, por favor, não os repita para ninguém verbalmente ou por e-mail.
21. O que fazer se receber ligação da mídia:
a. Se a mídia ligar para um funcionário do distrito para comentar ou fornecer
qualquer tipo de informação sobre o coronavírus, encaminhe-o ao Escritório de
Comunicações pelo número 754-321-2300.
22. Evite criar estereótipos:
a. É importante lembrar que, embora esse vírus tenha sido identificado pela primeira
vez na China, ele não está vinculado a nenhum grupo étnico ou racial. Houve
relatos de preconceito, incitação ao ódio e comportamento de isolamento em
relação aos asiáticos americanos daqueles que têm medo de pegar o vírus. Se
você perceber esse comportamento, relate e aborde as questões de ódio e
preconceito.
23. Mantenha-se calmo:
a. Nunca é demais enfatizar a importância de se manter calmo, preparado e
informado. É nosso dever não entrar em pânico e dar o tom e o exemplo para
nossos alunos e famílias. Lembre-se, o CDC declara que, para a maioria do público
americano, que provavelmente não será exposto a esse vírus no momento, o risco
imediato à saúde pelo coronavírus é considerado baixo.
Os mesmos passos que você toma para reduzir a propagação da gripe ou outras
doenças respiratórias são ferramentas essenciais para reduzir a propagação do
vírus. O FDOH está monitorando atentamente o coronavírus e fazendo planos, caso
represente uma ameaça mais significativa à saúde de nossa comunidade.
24. O que você pode fazer:
a. Reduza imediatamente a desordem para minimizar a poeira e outras áreas de coleta
de partículas. Isso facilita a limpeza de nossa equipe de zeladores.
b. Leve para casa materiais de tecido não laváveis, como bichos de pelúcia, capas de
assento, etc.
c. Agradeça aos nossos zeladores por tudo que fazem.
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d. Mantenha a calma e mantenha-se informado sobre os negócios do distrito.
e. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.
f. Evite tocar nos olhos, nariz ou boca.
g. Fique em casa se estiver doente, longe de outras pessoas.
h. Evite contato próximo com pessoas doentes.
i. Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel ao tossir ou espirrar, depois descarteo no lixo e lave as mãos.
25. E se um aluno/funcionário solicitar o uso de máscaras faciais na escola?
a. Máscaras faciais não são permitidas na escola. Além disso, o CDC observou que as
máscaras faciais não previnem a contração da doença.
26. Que medidas preventivas as escolas e departamentos devem tomar?
a. Fornecer suprimentos adequados de sabão e toalhas de papel em dispensadores
nos banheiros e nas áreas de lavagem de mãos para estudantes, funcionários e
visitantes.
b. Fornecer suprimento adequado de antisséptico de mãos.
c. Limpar e desinfetar superfícies e objetos como maçanetas, área de trabalho,
equipamentos, ou seja, computadores e laptops, com limpador germicida
aprovado pelo Distrito.
d. Reforçar aos funcionários, estudantes e visitantes para lavar as mãos com
frequência usando técnicas adequadas de lavagem de mãos e/ou usar
antisséptico de mãos.
e. Exibir cartazes por toda a escola sobre lavagem adequada de mãos e cobrir a
boca ao tossir.
f. Fornecer aos pais o "Guia dos Pais sobre o Coronavírus (2019)" e publicar
informações do CDC nos sites de escolas.
g. Fornecer informações em reuniões de equipe, PTA e outros espaços comunitários
27. Há alguma restrição para excursões e viagens de estudantes?
a. Todas as viagens internacionais foram suspensas até novo aviso.
b. Todas as excursões escolares aprovadas para outros estados que partem após
quinta-feira, 12 de março de 2020, foram suspensas.
c. A partir de segunda-feira, 16 de março de 2020, todas as excursões escolares e
viagens de estudantes estão suspensas até novo aviso. Isso inclui eventos e
práticas esportivas, competições acadêmicas e todas as atividades
extracurriculares e de clubes.
d. Todos os alunos e funcionários que viajarem voluntariamente para uma área de
Aviso de Saúde de Viagem Nível 3, conforme identificado pelo CDC, devem se
auto-relatar e se auto-isolar por 14 dias e enviar o Formulário de Auto-Isolamento
através do seguinte link: http://bit.ly/reportselfisolation.
28. Há alguma restrição para viagens de negócios dos funcionários?
a. Todas as viagens de negócios de funcionários para fora do condado foram
suspensas até novo aviso.
b. Todos os alunos e funcionários que viajarem voluntariamente para uma área de
Aviso de Saúde de Viagem Nível 3, conforme identificado pelo CDC, devem se
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auto-relatar e se auto-isolar por 14 dias e enviar o Formulário de Auto-Isolamento
através do seguinte link: http://bit.ly/reportselfisolation.
29. As escolas do Distrito de Broward serão fechadas devido ao COVID-19?
a. No momento, as escolas não estão programadas para fechar. As orientações para
o fechamento das escolas serão determinadas em colaboração com os
municípios, provedores e agências de saúde locais e estaduais, Departamento de
Saúde da Flórida em Broward, CDC e o Superintendente.
30. Quando as crianças devem ficar em casa?
a. Aconselhamos os pais/responsáveis a manter seus filhos em casa se estiverem
doentes e relatar a ausência à escola.
b. Com efeito imediato, qualquer aluno que chegar à escola e apresentar sintomas
semelhantes aos da gripe será isolado em uma área designada da escola. Se a
enfermeira da escola, o encarregado de serviços médicos ou o diretor confirmar
que o aluno está apresentando esses sintomas, ele permanecerá na área
designada até que os pais ou responsáveis cheguem para levá-lo para casa. O
aluno será excluído da escola e das atividades extracurriculares até que sejam
clinicamente liberadas ou o aluno não mais apresentar sintomas por três (3) dias
consecutivos.
c. Todos os dias ausentes serão dispensados e os alunos terão oportunidades de
continuar seus estudos em casa por meio de uma variedade de estratégias.
31. A BCPS está permitindo que os alunos continuem seus estudos em casa?
a. Para os alunos que se auto-isolarem ou em caso de fechamento da escola,
informações sobre a continuidade da aprendizagem podem ser encontradas em:
www.browardschools.com/learningnevercloses. Todas as famílias devem entrar no
Launchpad usando o número e a senha do aluno. Os materiais de ensino estarão
acessíveis a todos os alunos confinados em casa, para garantir que o aprendizado
continue durante esse período.
32. Os ônibus escolares estão sendo limpos?
a. Os ônibus escolares são limpos diariamente.
b. A partir de segunda-feira, 16 de março de 2020, a equipe de transporte aprimorará
seus protocolos de limpeza diária.
O Distrito continuará monitorando a propagação do coronavírus, seu impacto no Condado
de Broward, especialmente nas Escolas Públicas do Condado de Broward, e considerará
outras limitações ao acesso às escolas após as férias de primavera.
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