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Prezada comunidade das Escolas Públicas de Boston:
As Escolas Públicas de Boston (BPS), juntamente com as autoridades municipais e de saúde, continuam
monitorando de perto a evolução da crise de saúde relacionada ao coronavírus. As seguintes informações
e recomendações são as melhores que temos até o momento. À medida que o coronavírus continua a se
propagar, um pequeno número de escolas e universidades em todo o país, inclusive em Massachusetts,
fechou por um dia ou mais. Consequentemente, as famílias estão começando a se perguntar se algumas ou
todas as Escolas Públicas de Boston fecharão em breve.
Com base nas informações que temos atualmente, especialistas médicos, incluindo os Centros de Controle
de Doenças (CDC), a Comissão de Saúde Pública de Boston (BPHC) e o Departamento de Saúde Pública
de Massachusetts (MDPH) não recomendam o fechamento de escolas em Boston no momento. Médicos e
autoridades de saúde pública são os que mais sabem sobre como proteger a população de preocupações
relacionadas à saúde e continuaremos confiando em suas recomendações e orientações. Para obter as
informações mais atualizadas e medidas preventivas sobre como se manter saudável, acesse bphc.org ou
bostonpublicschools.org/coronavirus.
Entendemos que alguns pais podem optar, com muita cautela, por manter seus filhos em casa, apesar das
recomendações dos especialistas em saúde pública. Caso os pais decidam não enviar seus filhos para a
escola, os pais/responsável legal deverá(ão) enviar uma carta ou e-mail para a escola para informar a
ausência. Essas ausências serão justificadas.
As BPS também estão tomando medidas adicionais para garantir a limpeza de nossos prédios e ônibus.
Nossas escolas estão passando por uma limpeza aprimorada, precauções extras têm sido tomadas para
uma preparação de alimentos de alto padrão e uma equipe específica de adultos está focada em manter as
crianças seguras. Também solicitei aos diretores das escolas que monitorem pessoalmente os banheiros
pelo menos três vezes por dia para garantir que sempre haja sabão. Se o sabão estiver acabando ou o
dispensador de sabão estiver quebrado, professores, funcionários da escola e alunos devem notificar um
cuidador ou um funcionário da escola.
Continuamos a trabalhar em conjunto com as autoridades da cidade e da saúde para fazer o melhor para
os alunos e famílias e continuaremos o atualizando à medida que as informações sejam disponibilizadas.
Não podemos enfatizar o suficiente: nossa primeira prioridade nas BPS é a saúde e o bem-estar dos
nossos alunos e famílias. Esse será o nosso foco principal conforme continuamos a monitorar a situação
de perto com nossos especialistas em saúde pública para determinar a forma mais eficaz de abordar essa
preocupação contínua com a saúde pública.
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