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Prezada Comunidade das Escolas Públicas de Boston,
A principal prioridade das Escolas Públicas de Boston (BPS) é manter nossos alunos e funcionários seguros e
saudáveis em nossas escolas. Como deve saber, as notícias sobre o coronavírus continuam a aumentar, e o
vírus, infelizmente, continua a se espalhar. No entanto, a ameaça permanece baixa em Boston. Apesar do
baixo risco em Boston, estamos nos preparando para qualquer desenvolvimento. As BPS estão monitorando a
situação de perto e estão em constante comunicação com nossos parceiros da cidade da Comissão de Saúde
Pública de Boston (BPHC).
Como um lembrete de nossas duas cartas anteriores sobre doenças de inverno para famílias e funcionários,
aqui estão algumas dicas para se manter saudável e se proteger da gripe e de outras doenças respiratórias:
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos
• Se não tiver acesso à água e sabão, use um desinfetante à base de álcool para as mãos
• Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos não lavadas
• Evite contato com pessoas doentes
Se tiver sintomas de resfriado, poderá ajudar a proteger outras pessoas:
• Ficando em casa enquanto estiver doente
• Evitando contato próximo com outras pessoas
• Cobrindo a boca e o nariz com um lenço de papel (ou braço) quando tossir ou espirrar, e depois jogar
o lenço no lixo e lavar as mãos
• Limpando e desinfectando objetos e superfícies
Durante o recesso de fevereiro, a equipe de custódia das BPS realizou uma limpeza completa e ampla de
todos os edifícios da escola. Nossas enfermeiras escolares e os Serviços de Saúde das BPS continuam a
colaborar com a BPHC para determinar se é necessária alguma limpeza específica nas escolas que têm um
grande número de alunos com doenças de inverno, como gripe ou resfriado comum.
Para obter as informações mais atualizadas e confiáveis sobre o coronavírus, acesse o site da BPHC:
www.bphc.org. Em caso de dúvidas ou se precisar de assistência, entre em contato com os Serviços de Saúde
das BPS pelo número 617-635-6788. Para obter dicas e recursos adicionais, acesse o site do Departamento de
Serviços de Saúde das BPS: bostonpublicschools.org/healthservices.
Continuaremos a mantê-lo atualizado conforme novas orientações e recomendações da BPHC.
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