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Caro Community di Scolas Públicu di Boston,
Ku notícia di ultima hora em relassom ao coronavírus, no kre ki bo sabi ki no sta toma es situassom muito
sério, i no sta toma medidas agressivas gossi pa diminui propagassom des vírus. É nos prioridade máxima
toma medidas i precaussom ki é necessáriu pa manti nos cidade, nos força di trabdadju i nos comunidade
siguru. No ta intendi incerteza ki existe na nos comunidade modi ki no ta lida ku es crise global di saúde
pública ki sta evolui rapidamente, mas no kre ki bo sabi ki, ma Prisidenti camara i Superintendente di
Scola, no sta empenhado na faze tudo ki no puder pa manteu seguro i informado.
Na tudu cidade, os nos funcionários di saúde i di segurança pública sta toma medidas abrangentes pa
prepara pa todos cenários ki ta envolvi coronavírus. Esforços di preparassom pa um resposta eficaz i
segura começa na Janeiro, i continua a ser modificada i escalado conforme necessário.
Por favor, entendi ki algums di medidas ki no sta toma pode ser perturbador, mas es é necessários pa
mante pessoas di Boston saudável i seguro. Mas recentemente, no toma decisom di fitxa
temporariamente três campus di Eliot K-8 School, na North End devido um caso positivo presuntivo di
coronavírus na um membro ki ka é studanti di comunidade escolar. Decisom di fitxa scola ka é um kuza
no ta fazi por nada, pamodi no ta reconheci impacto significativo ki tem sobre alunos, professores i
funcionários, i comunidade em geral. Nes momento, no kre reabri tudo três locais di Eliot School na
quinta-feira, 19 di Março di 2020. Durante es tempo, edifícios escolares i autocarro ta recebe um limpeza
completa i enfermeiros di saúde pública ta continua ta avalia risco i ao mesmo tempo es ta tenta atxa tudo
contactos próximos conhecidos des indivíduo,
Por favor, sabi ma, se no tem di toma decisom di fitxa scola devido um caso confirmado di vírus, no ta
notifica comunidade escolar indivíduo imediatamente.
Nes momento, nosso foco ta permanece na contenssom di propagassom di vírus, ki é por isso ki no ta
pidi pa tudo residentes pa familiariza ku fatos sobre modi ki bo ta mante bo, bu família i bu comunidade
seguro. Pa um lista di medidas proativas ki bo pode toma, por favor visita:boston.gov/coronavirus.
Nos primeira prioridade é continua ta manti pessoas di Boston seguro i saudável. É nos sperança ki, na
toma medidas preventivas gossi, nu ta limita impactos di coronavírus na Boston. No ta continua ta
monitora di perto situassom i manteu informado, enquanto no ta continua ta prendi mas.
Atenciosamente,
Prisidenti Camara Walsh i Superintendente Cassellius
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