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Saudações às famílias e funcionários do PSB,

bem-vindos ao início do ano letivo de 2021-22 em Brookline! Estamos ansiosos para começar o novo ano com
você e seus alunos. A empolgação do primeiro dia de aula costuma ser acompanhada por uma pontada de
nervosismo e ansiedade para muitos de nós - alunos, famílias e funcionários. À medida que abrimos escolas
na sombra contínua da pandemia COVID-19, esses sentimentos de nervosismo podem se agravar. Cada um
de nós trabalhou para superar váriossocioemocionais e de aprendizagem desafios no ano passado, e
estamos prontos para desenvolver as habilidades de resiliência, compaixão e apoio que desenvolvemos para
garantir que o ano letivo que temos pela frente seja um sucesso para todos nós.

Nossa capacidade de fornecer e manter educação de alta qualidade para nossos alunos é construída com
base na saúde e segurança de nossa comunidade. Para tanto, o PSB iniciará nosso ano letivo com várias
estratégias de mitigação COVID-19 em nossos prédios. Quando o ano letivo de 2021-22 começar, todos os
alunos, funcionários e visitantes das Escolas Públicas de Brookline devem usar uma máscara ou
cobertura facial na chegada e nos prédios da escola, transporte e / ou atividades patrocinadas pela
escola, independentemente de seu status de vacinação .

Um resumo desses protocolos pode ser encontrado na Visão geral de volta às aulas documento. Também
criamos um Perguntas Mais Freqüentes de Volta às Aulas documento deem um esforço para responder às
suas perguntas e preocupações, bem como mantê-lo informado e atualizado enquanto trabalhamos com
conselhos, departamentos e grupos locais.

Nesse ínterim, encorajo você a dedicar um tempo para construir relacionamentos com nossos alunos, com
nossos educadores e com outros pais, tutores e vizinhos. Ficou claro para mim, depois de apenas algumas
semanas aqui em Brookline, que nossa equipe e famílias estão profundamente comprometidas em criar
comunidades educacionais nas quais todos se sintam seguros e bem-vindos, física e mentalmente. Todos nós
trazemos nossas origens e experiências variadas para a escola conosco, e acreditamos em respeitar e
celebrar essas perspectivas únicas em nossa escola. Dedicar um tempo para cuidar uns dos outros - e de
vocês - ajudará muito no apoio ao desenvolvimento socioemocional de nossos alunos e em seu desempenho
acadêmico.

Espero visitar muitas salas de aula ao longo do ano para ver e conhecer todo o nosso grande trabalho em
ação. Vamos ter um ano fantástico!

Um abraço,

Linus J. Guillory Jr.,PhD
Superintendentede Escolas

http://www.brookline.k12.ma.us/calendar
https://docs.google.com/document/d/1OL7nGMZXwBTfAXU47Jvl_tANaLZmLEzl2fBWTM21DAE/edit?usp=sharing
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Nós estabelecemos protocolos de segurança e saúde destinadas a mitigar a transmissão de COVID-19 nas
nossas comunidades escolares . No último ano letivo, com base nas estratégias de mitigação para escolas
recomendadas pelos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), bem como pelo Departamento
de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts (DESE) e pelo Departamento de Saúde Pública
(DPH), havia um mínimo espalhados nas escolas de toda a Comunidade. Continuaremos a usar a maioria das
estratégias de mitigação bem-sucedidas que usamos no ano letivo de 2020-21. Isso inclui, mas não está
limitado a:

● Máscara para todos os alunos, funcionários e visitantes do PSB;
● Manter nossos sistemas de ventilação aprimorados;
● Pedir aos funcionários e alunos que fiquem em casa quando estiverem doentes;
● Maximize o distanciamento e espaçamento dentro de casa quanto possível;
● Testes e relatórios de COVID-19 direcionados;
● Vigilância contínua da higiene das mãos;
● Encorajar e facilitar as vacinações COVID-19; e
● Promover outros comportamentos e hábitos saudáveis   em nossa comunidade e em nós mesmos.

Ao longo do ano, monitoraremos e revisaremos continuamente essas estratégias de mitigação de transmissão
em resposta aos mais recentes dados de saúde pública e recomendações / diretrizes dos Centros de Controle
e Prevenção de Doenças (CDC), bem como do Departamento de Massachusetts de Ensino Fundamental e
Educação Secundária (DESE) e o Departamento de Saúde Pública (DPH) e outros departamentos e
conselhos locais.

Mascaramento
A partir de 9 de agosto de 2021, a cidade de Brookline exigiu coberturas faciais quando dentro de qualquer
prédio público da cidade. O Comitê Escolar de Brookline também aprovou uma política de cobertura facialem
17 de agosto de 2021.

Quando o ano letivo de 2021-22 começar, todos os alunos, funcionários e visitantes das Escolas Públicas de
Brookline devem usar uma máscara ou cobertura facial na chegada e nos prédios da escola, transporte e / ou
atividades patrocinadas pela escola.

Esta política se aplica a todos os indivíduos do PSB, independentemente de seu estado de vacinação. A
critério da equipe do PSB, os indivíduos também podem precisar usar uma máscara ou cobertura facial ao ar
livre.

Recomendações e requisitos de máscara
Uma cobertura facial que cubra completamente o nariz e a boca deve ser usada por todos os indivíduos na
chegada e nos prédios da escola, no transporte escolar e em atividades patrocinadas pela escola, mesmo
quando o distanciamento social é observado. As coberturas faciais devem se ajustar confortavelmente às
laterais do rosto, presas com laços ou presilhas para as orelhas. Polainas, balaclavas, bandanas e coberturas
com válvulas são proibidas.

https://brooklinecovid19.com/2021/08/04/town-of-brookline-shares-updated-face-covering-guidance-for-inside-town-buildings/
https://brooklinecovid19.com/2021/08/04/town-of-brookline-shares-updated-face-covering-guidance-for-inside-town-buildings/
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/62/PSB%20Face%20Coverings%20Policy%20Voted%20on%208.17.21.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/62/PSB%20Face%20Coverings%20Policy%20Voted%20on%208.17.21.pdf


Os alunos e funcionários devem ir para a escola usando uma máscara e com pelo menos uma máscara extra
em mãos. O PSB continuará a fornecer máscaras para todos os alunos, funcionários ou visitantes cuja
máscara não atenda a esses requisitos ou para alunos que não trouxerem a máscara para a escola. Os
alunos e funcionários não precisarão usar máscara durante a quebra da máscara ou quando estiverem
comendo ou bebendo sentados. Se uma atividade do PSB for hospedada em um local não PSB, as regras
mais rígidas para máscaras e coberturas faciais se aplicarão ao local não PSB.

O PSB continuará revisando dados, incluindo taxas de vacinação e métricas da comunidade relacionadas ao
COVID-19 em nossas escolas, e trabalhará com a cidade de Brookline para determinar a necessidade de
continuação do mandato da máscara.

Máscara Breaks
Rbreaks egular de mascaramento e oportunidades para instrução ao ar livre (onde máscaras não são
necessárias) tornaram-se parte da nossa rotina em nossas escolas. Os alunos terão quebra de máscara pelo
menos uma vez pela manhã e uma vez à tarde.

Máscara de isenções
Em algumas situações, os indivíduos podem ser dispensados   da exigência da máscara. Seguindo as
diretrizes do CDC, as coberturas faciais não serão exigidas para qualquer pessoa que tenha problemas
médicos, comportamentais ou outros que tornem inseguro o uso de coberturas faciais. Protetores faciais ou
barreiras físicas podem fornecer uma alternativa para coberturas faciais como uma isenção em alguns casos,
sujeitos à aprovação por escrito de um médico e uma isenção concedida pelo PSB Student Health Services.
Os pais e responsáveis   não podem isentar seus alunos da exigência da máscara.

Distanciamento físico A
PSB continuará a aplicar uma política de distanciamento físico em ambientes fechados, conforme viável.
Qualquer forma de distanciamento implementada nos prédios da PSB não deve impedir o aprendizado dos
alunos. A implementação do distanciamento físico irá variar de escola para escola, com base no tamanho do
prédio e no número de matrículas. Vamos trabalhar para maximizar a distância entre os alunos durante os
momentos mascarados e não mascarados.

Protocolos de saúde
A partir de 20 de agosto de 2021, o PSB usará os seguintes protocolos de saúde para todos os alunos e
funcionários:

● Protocolo para Contatos Próximos na Escola, Programa Teste para Permanecer
● Protocolo para Testes Sintomáticos

O compromisso coletivo de ficar em casa quando estiver doente continua sendo fundamental para um ano
escolar de sucesso. Como no ano letivo de 2021-22, os funcionários e as famílias são solicitados a avaliar o
estado de bem-estar de seus filhos diariamente, antes de sair de casa para a escola. O formulário para
famílias pode ser encontrado em www.brookline.k12.ma.us/healthattestation. O formulário para funcionários
pode ser encontrado nodo Portal de FuncionáriosPSB.

Nós o encorajamos a desenvolver rotinas para incorporar a avaliação diária de saúde na programação de sua
família, tais como:

● manter seu termômetro próximo ao seu armário de cereais ou cafeteira;

https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/PSBCloseContact8.20.21.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/PSBCloseContact8.20.21.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/healthattestation
https://sites.google.com/a/psbma.org/psb-portal-2-0/?pli=1


● Configurando o cronômetro do seu celular para fazer a avaliação de saúde no café da manhã;
● Colocar uma placa na geladeira ou na porta de saída de sua casa: "Verifiquei a temperatura do meu

filho hoje?" Eu perguntei sobre os sintomas de COVID hoje? "

Abaixo está a lista de sintomas de COVID-19 para os quais os cuidadores devem monitorar seus filhos e os
funcionários devem monitorar a si próprios.

● Febre (100,0 ° Fahrenheit ou mais), calafrios ou calafrios
● Dificuldade em respirar ou falta de respiração
● Nova perda de paladar ou cheiro
● Dores musculares ou dores no corpo
● Tosse (não devido a outras causas conhecidas, como tosse crônica)
● Dor de garganta, quando em combinação com outros sintomas
● Náusea, vômito ou diarreia quando em combinação com outros sintomas
● Dor de cabeça quando em combinação com outros sintomas
● Fadiga, quando em combinação com outros sintomas
● Congestão nasal ou coriza (não devido a outras causas conhecidas, como alergias) quando em

combinação com outros sintomas

Teste
Com suporte DESE, PSB oferecerá dois testes COVID-19 direcionados planos:

● Um teste rápido de antígeno BinaxNow para indivíduos que se tornam sintomáticos durante a escola, e
● um programa de “Teste para Permanecer” para indivíduos que são determinados a ser um contato

próximo, de acordo com D Definição de ESE / DPH.

Observe que o teste só pode ser feito em indivíduos com um formulário de consentimento assinado. O
formulário pode ser encontrado em www.brookline.k12.ma.us/healthattestation

Vacinações
De acordo com o CDC, a vacina COVID-19 nos Estados Unidos é altamente eficaz (incluindo contra a variante
Delta) e reduz fortemente o risco de um indivíduo contrair o vírus. A partir de 20 de agosto de 2021, todos os
indivíduos com 12 anos ou mais podem receber a vacina.

O PSB incentiva que todos os indivíduos elegíveis recebam o COVID-19 e tem o compromisso de garantir que
100% de todos os indivíduos elegíveis sejam vacinados contra o COVID-19. A equipe de serviços de saúde
estudantil realizou uma clínica de vacinação da Pfizer aberta a todos na comunidade de Brookline na Lincoln
School em 18 de agosto de 2021. Uma segunda clínica será realizada em 8 de setembro de 2021. Os
indivíduos podem receber sua primeira ou segunda dose da vacina naquela hora. Mais informações sobre
clínicas futuras serão publicadas e comunicadas à comunidade do PSB.

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/healthattestation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html



