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Prezada Comunidade das Escolas Públicas de Boston,
Com as novas notícias sobre o coronavírus, queremos que saiba que estamos enfrentando essa situação
com seriedade e que agora estamos adotando muitas medidas para mitigar a disseminação desse vírus. É
nossa principal prioridade tomar as medidas e as precauções necessárias para manter nossa cidade, nossa
força de trabalho e nossa comunidade em segurança. Entendemos a incerteza que existe em nossa
comunidade ao lidarmos com essa crise global de saúde pública que tem evoluído rapidamente, mas
queremos que saiba que, como seu prefeito e superintendente escolar, estamos comprometidos em fazer
tudo o que pudermos para mantê-lo seguro e informado.
Em toda a cidade, nossos funcionários de saúde pública e segurança estão tomando medidas extensivas
para se preparar para todos os cenários possíveis relacionados ao coronavírus. Os esforços de preparação
para uma resposta segura e eficaz começaram em janeiro e continuam sendo ajustados e intensificados
conforme necessário.
Esteja ciente de que algumas das ações que estamos realizando podem ser inconvenientes, porém são
necessárias para manter a população de Boston saudável e segura. Mais recentemente, tomamos a decisão
de fechar temporariamente os três campi da Escola Eliot K-8 no North End devido a um possível caso
positivo de coronavírus em um membro, não aluno, da comunidade escolar. A decisão de fechar uma
escola não é algo fácil para nós, porque sabemos o grande impacto que ela tem sobre os alunos,
professores e funcionários e a comunidade em geral. No momento, planejamos reabrir todos esses três
locais da Escola Eliot na quinta-feira, 19 de março de 2020. Durante esse período, os prédios da escola e
os ônibus receberão uma limpeza completa, e os enfermeiros da saúde pública continuarão a avaliar o
risco, pois acompanharão todos os contatos próximos desse indivíduo e entrarão em contato com as
pessoas para testes e cuidados, se necessário.
Saiba que, se precisarmos tomar a decisão de fechar uma escola devido a um caso confirmado do vírus,
notificaremos a comunidade escolar específica imediatamente.
No momento, nosso foco continua sendo o de conter a propagação do vírus, e é por isso que estamos
pedindo a todos os residentes que se mantenham informados com os fatos para manter você, sua família e
sua comunidade seguros. Para obter uma lista de ações proativas que pode realizar, acesse:
boston.gov/coronavirus.
Nossa principal prioridade continua sendo a de manter a população de Boston segura e saudável.
Esperamos que ao tomar essas medidas preventivas agora, consigamos mitigar os impactos do
coronavírus em Boston. Continuaremos monitorando a situação de perto e o manteremos informado
conforme recebemos mais informações.
Atenciosamente,
Prefeito Walsh e Superintendente Cassellius
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