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Métricas de saúde pública para compreender a COVID-19

Dra. Jennifer Lo, Diretora Médica, Comissão de Saúde Pública de Boston 



Métrica Nº 1: Visitas Diárias ao Departamento de Emergência da 
COVID-19

Qual é a métrica?

Essa métrica nos ajuda a entender o 
impacto mais amplo da COVID-19 nos 
departamentos de emergência do hospital. 
Nosso objetivo é fazer com que esse número 
permaneça estável ou diminua. 

Status atual

● Média de 174,9 visitas diárias ao  Departamento de Emergência da 
COVID-19

● Limiar de preocupação: 7 ou mais dias de aumento em relação à 
semana anterior (em vermelho)

● Número de dias consecutivos acima do mesmo dia da semana 
anterior: 1



Métrica Nº 2: Número de pacientes adultos com COVID-19 em 
hospitais de Boston

Qual é a métrica?

Essa métrica nos ajuda a entender quantos 
pacientes adultos estão atualmente 
hospitalizados em hospitais de Boston. 

Status atual

39 pacientes adultos hospitalizados em Boston

Limiar de preocupação: 200 pacientes com COVID-19 ou mais

Número de dias consecutivos acima de 200: 0



Métrica Nº 3: % de leitos de UTI adulto sem surto ocupados

Qual é a métrica?

Essa métrica nos ajuda a entender o quão cheias 
estão as nossas UTIs para adultos do hospital de 
Boston e indica que os hospitais estão ou podem 
precisar começar a usar leitos de proteção para 
cuidar dos pacientes. Nossa meta é ter 85% ou 
menos dos leitos de UTI adultos sem pico 
ocupados. 

Status atual

88% dos leitos de UTI adultos não 
emergenciais estão ocupados

Limiar para preocupação: 95% ou mais dos leitos de UTI de 
adultos sem pico são ocupados por cinco dias consecutivos.

Número de dias consecutivos maior que 95%: 0



Residentes de Boston com pelo menos 1 dose de vacina da COVID-
19, parcialmente vacinada e totalmente vacinada
15 de dezembro de 2020 - 27 de julho de 2021

Número de 
residentes de 

Boston

Porcentagem 
da população 

total de Boston

Pelo menos 1 
dose

456.586 67,2%

Parcialmente 
vacinado

45.154 6,6%

Totalmente 
vacinado

411.432 60,6%

Vacinas 



Porcentagem de indivíduos com pelo menos 1 dose da vacina da COVID-19 

por idade



Porcentagem de indivíduos com pelo menos 1 dose da vacina da COVID-19 por raça e 

etnia



Indivíduos com pelo menos 1 dose da vacina da COVID-19 administrada na 

vizinhança 



● As taxas de vacinas são altas na cidade de Boston em geral, especialmente nas faixas etárias 
mais altas

● Baixo risco de doença grave ou morte para aqueles que são vacinados

● Maior foco no impacto da COVID-19 na infraestrutura de saúde para moldar os esforços de 
resposta da cidade

● A vacina da COVID-19 ainda continua sendo a melhor ferramenta de saúde pública 
necessária para acabar com a pandemia da COVID-19

● Onde devemos concentrar nossos esforços?

○ As taxas de vacinação em jovens de 12 a 15 anos estão abaixo da média da cidade

○ As taxas de vacinação em comunidades específicas permanecem abaixo da média de 
toda a cidade
■ Dorchester 02121-02125
■ Dorchester 02122-02124
■ Mattapan
■ Fenway

Resumo de atividades da COVID-19



Retornando Forte para nossos edifícios escolares
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Nossos Alunos matriculados
● Esforços de divulgação e registro

○ Serviços presenciais e telefônicos em todos os idiomas 
da família

○ Alcance contínuo com rádio, televisão e jornais 
étnicos, organizações baseadas na comunidade, 
mídia tradicional e mecanismos mais recentes como 
iHeartRadio com geo-esgrima direcionada para 
famílias Boston

● Reabrindo nossos Centros de Boas Vindas
○ Dorchester e Roslindale Centro de Boas Vindas aberto 

para consultas durante julho
○ A partir de 2 de agosto, todos os 4 Centros de Boas 

Vindas (Dorchester, Roslindale, Roxbury, East Boston) 
estão abertos para consultas e serviços presenciais

● 51.929 alunos matriculados no Ano Letivo de 2021-22 (a 
partir de 26 de julho)
○ Inscrições adicionais antecipadas ao longo do mês de 

Boston Public Schools

https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters
https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters


Saúde e segurança
Estratégias de 

mitigação da COVID-19 
para 2021/22

Garantindo a segurança de nossa 
comunidade

Devemos:

▫ Monitorar os sintomas da COVID-19 
▫ Use máscaras faciais enquanto estiver nos prédios da 

escola e no ônibus (mesmo se estiver totalmente 
vacinado)

▫ Pratique uma boa higiene das mãos 
▫ Continue com os horários de limpeza e desinfecção da 

escola e estratégias de ventilação

Estamos trabalhando em estreita colaboração 
com a Comissão de Saúde Pública de Boston e 
revisando as diretrizes do CDC para:

▫ Distanciamento físico
▫ Grupos de alunos e assentos atribuídos
▫ Teste da Covid-19 do aluno e acesso a testes gratuitos 

para a equipe 
▫ Rastreamento de contato
▫ Áreas de espera médica 
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Estratégia de 
mitigação:

Vacina para a 
COVID-19 

14 O que nós sabemos:

● A vacinação é atualmente a principal estratégia de prevenção 
de saúde pública para acabar com a pandemia da COVID-19. 
Promover a vacinação pode ajudar as escolas a retornar com 
segurança ao aprendizado presencial, bem como às atividades 
extracurriculares e esportes.

● O CDC recomenda que todas as pessoas com 12 anos ou mais 
devem tomar a vacinação da COVID-19 para ajudar a proteger 
contra a COVID-19.

● As vacinas da COVID-19 estão disponíveis para todos os que 
vivem, trabalham ou estudam em Massachusetts, 
independentemente do status de imigração

● As vacinas da COVID-19 podem reduzir o risco de disseminação 
da COVID-19.

A BPS está comprometida com:

● Fornecer materiais educacionais sobre vacinas para nossos 
alunos, famílias e funcionários

● Fornecimento de informações sobre clínicas de vacinas 
realizadas em toda a cidade de Boston e comunidades vizinhas

● Colaboração contínua com o BPHC para aumentar as 

Boston Public Schools



Instalações 
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Sensores IAQ
● Sensores de qualidade do ar interno estão em 

processo de instalação em todo o distrito. O 
trabalho começou em 12 de julho. Esses 
sensores fornecerão relatórios em tempo real 
sobre a qualidade do ar nas salas

Substituição do filtro do purificador de ar
● Os filtros estão sendo substituídos de acordo 

com as especificações de serem trocados a cada 
seis meses. Até o momento, 1.529 purificadores 
tiveram os filtros substituídos em 36 escolas. O 
projeto está em vias de ser concluído antes do 
retorno dos alunos.

Substituição do filtro MERV-13
● Os filtros serão substituídos como parte da 



Instalações 
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Limpeza de verão

● As equipes de custódia da BPS estão 
concluindo o saneamento dos edifícios e 
estão a caminho de serem concluídas 
para o retorno dos alunos.

Estações de Saneamento

● As escolas têm estações de 
saneamento nos corredores e salas de 
aula com amplo material em estoque 
para reposição.

EPI

● O EPI será entregue nas escolas em 
agosto.



Transporte17 Boston Public Schools

Rotas e alocações de ônibus:

● Direcionamento de ônibus ativamente. Todos os alunos 
qualificados para ônibus receberão atribuições de ônibus 
enviado por correio e e-mail na última semana de agosto.

● Transporte alternativo, reintegração de transporte, e outros 
pedidos podem ser submetido em nosso Portal de Suporte

● Antes do início das aulas, os motoristas farão testes de 
percursos

Passes MBTA: Os passes MBTA para alunos qualificados das 
séries 7--11 serão distribuídos às escolas antes do início das aulas. 

Monitores de ônibus:

● Haverá monitores de ônibus para todos os alunos que os 
solicitarem, de acordo com os IEPs do aluno.

● Estamos contratando ativamente monitores de ônibus e 
buscando candidatos durante o verão. No entanto, 
atualmente não atingimos nossa meta de 150 novas 
contratações neste outono.

● Devido a essa escassez, prevemos alguns problemas de 
pessoal no outono.

Protocolos de saúde e segurança no ônibus: Os alunos deverão 
usar máscaras nos ônibus neste outono. Os ônibus serão 

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new


Tecnologia
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▫ Fundo de Conectividade de Emergência -
financiamento federal para ajudar a eliminar a 
exclusão digital
▪ A BPS está se inscrevendo para Chromebooks 

adicionais para levar para casa, bem como 
laptops de professores

▫ Suporte contínuo para pontos de acesso e vouchers 
de Comcast

▫ O Programa de Benefícios de Banda Larga de 
Emergência oferece US$ $ 50 por mês para banda 
larga residencial para todas as famílias da BPS

▫ Continue a oferecer suporte para muitas das 
ferramentas adotadas durante a COVID e como 
parte de nossos investimentos em ESSER: Lexia, 
TalkingPoints, Nearpod e SeeSaw

Boston Public Schools



Serviços de 
alimentação e 

nutrição

Serviços de alimentação e nutrição de volta às 
aulas
▫ Continuidade no serviço para nossos alunos e famílias 

▪ Voltar a cozinhar em todas as cafeterias (80 locais)

▪ Lançamento do My Way Cafes (34 locais)
▪ NOVO - os itens do menu apresentam receitas veganas, 

muffins caseiros, molhos especiais e muito mais   
▪ Parcerias com empresas e fazendas locais para fornecer 

produtos frescos, pizza local, grãos e peixes para nossos sites
▪ Desenvolvimento contínuo de receitas e testes para 

incorporar as preferências e culturas dos alunos
▪ NOVO - Programa Chef na Escola
▪ Treinamento de pessoal em protocolos, menus, políticas e 

procedimentos de segurança
▪ Preparando-se para o fornecimento de distribuição noturna 

e de mercearia 
▫ Desafios

▪ Pessoal
▫ Foco no recrutamento / retenção
▫ Altas taxas de vacância impactando as operações

▪ Aquisição e acesso a itens de mercearia

19 Boston Public Schools



Atletismo
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Retornar ao ano civil normal
● Atletismo interescolar (9-12)

○ Outono (20 de agosto a 25 de 
novembro)

○ Inverno (29 de novembro a 19 de 
março)

○ Primavera (21 de março a 19 de junho)
● Atletismo de nível médio (6-8)
● Olimpíadas Especiais / Esportes Unificados 

(K-12)

Engajamento de verão / atividade física
● Clínicas de voleibol feminino (5 locais / 190 

alunos)
● Força e condicionamento ao ar livre

Atletismo de outono / Orientação de 
saúde e segurança
● Máscaras necessárias para todas as 

atividades internas



Recuperar: Liderando o sucesso acadêmico e Bem-Estar 
para atender o momento  



Acadêmica

22 Boston Public Schools Recuperar: Alguns investimentos imediatos para melhor 
apoio os alunos e famílias:
● Fornecer apoio de intervenção robusto para Aprendizes de 

Inglês com foco explícito em Aprendizes de Inglês com 
deficiência. 

● Garantir serviços compensatórios de alta qualidade para nossos 
alunos com deficiência 

● Expandir oportunidades e opções de UPK
● Utilizar plataformas de alfabetização digital especialmente para 

ELs e SWDs
● Avaliar os alunos EL para níveis ELD e crie planos individuais 

para apoiar a aceleração
● Lançar uma prioridade robusta em todo o distrito com foco na 

alfabetização equitativa do PreK-12
● Aproveitar 74 novos contatos familiares e 100 novos assistentes 

sociais
● Oferecer aprendizagem profissional de alta qualidade para 

educadores com foco nas prioridades acadêmicas e na 
recuperação do aluno

Para catapultar nosso futuro, Reimaginar investimentos e 
criar condições para uma BPS mais forte e melhor:
● Desenvolver a estrutura acadêmica da BPS 
● Garantir que a estrutura acadêmica direcione as decisões sobre 

as instalações 



Prioridades Acadêmicas 

Prioridade 1: 
Implementar a alfabetização 
equitativa na pré-escola ao 12º 
ano, mais especialmente para ELs 
e SWDs

Prioridade 2: 
Estruturas de equipe para apoiar a 
implementação de alfabetização 
equitativa com foco acentuado em 
serviços e apoio de ELs e SWDs

Prioridade 3: 
Use CRIOP* (uma observação 
baseada na equidade e 
ferramenta de feedback) para 
garantir a implementação 
equitativa de práticas de 
alfabetização, especialmente 
para ELs e SWDs  

Como o escritório central apoiará as escolas na implementação de prioridades? 
● Planejar e executar a Conferência de Retorno, Recuperação e Reimaginação no Verão com foco nas 

prioridades instrucionais
● Oferecer e apoiar sessões de aprendizagem no escritório central sobre instrução de alfabetização 

equitativa
● Lançar módulos de vias de alfabetização equitativa
● Oferecer sessões de aprendizagem profissional sobre alfabetização equitativa para paraprofissionais
● Desenvolver e manter aprendizagem profissional para treinadores de transformação
● Elaborar sessões de alfabetização equitativas com as famílias

* Protocolo de observação de instrução culturalmente responsiva 



Apoio ao Aluno
O Chefe de Apoio ao Aluno e a equipe conduziram um amplo 
processo de engajamento da comunidade para solicitar 
sugestões com relação ao impacto da Reforma Policial de 
Apresentação em mesa redonda / OSS. Os resultados incluem:

24 Boston Public Schools Engajamento no plano 
estratégico 

● Fortalecer os relacionamentos com a comunidade:
Criar uma narrativa positiva que reflita a melhoria da percepção e 
compreensão da comunidade sobre a reforma policial. Restaurar a 
transparência e a responsabilidade pelo Escritório de Serviços de 
Segurança. 
Nome atualizado e uniforme para criar uma imagem mais acessível 
que apoiará o engajamento da comunidade

● Engajamento:
O Escritório de Serviços de Segurança envolveu as partes interessadas 
durante visitas a escolas em 11 bairros de Boston 

Participou de várias reuniões comunitárias e interagiu com 
milhares de membros da comunidade. Recebeu apoio entusiástico 
nas redes sociais. 

● Melhorias operacionais:
Comunicações de rádio aprimoradas com a instalação do sistema de 
rádio BAPERN, maior confiabilidade e conformidade. Dedica-se a 

https://docs.google.com/presentation/d/1qxHrXHIuAnnYJmLurLxgGEjtuFexAS4rftG7QnPlOG4/edit#slide=id.gd574b8e1e6_0_5

