
 
Autoverificação Diária da Saúde do Aluno 

 
Pedimos a todos os nossos familiares e funcionários que utilizem o Questionário Diário de 
Autoverificação da Saúde do Aluno antes de irem para a escola todos os dias. Isso garantirá 
que trabalhemos juntos para manter nossos ambientes de aprendizagem saudáveis nas 
escolas.  
 
Os pais / responsáveis devem conduzir o automonitoramento diário de seus filhos 
respondendo às seguintes perguntas. Se a resposta a qualquer uma das perguntas do 
seu filho for SIM, seu filho é OBRIGATÓRIO para ficar em casa da escola.  

● O seu filho está com febre hoje de 100,4ᐤF ou mais?    

● Seu filho tem falta de ar ou outras dificuldades para respirar?  

● Seu filho tem uma tosse persistente que é nova?  

● Seu filho tem perda de paladar / cheiro?  

● Seu filho tem sintomas semelhantes aos da gripe, como distúrbios gastrointestinais, 
náuseas, vômitos, dor de cabeça?  

● Seu filho esteve em contato ou contato próximo? com alguém com diagnóstico de 
COVID-19?  

● Seu filho viajou nos últimos 14 dias para alguma região listada na lista de 
recomendações de viagens do DPH?  

Se você responder SIM a qualquer uma das perguntas listadas acima, seu filho é 
OBRIGATÓRIO para ficar em casa e uma ligação deve ser feita para o seu provedor 
médico para obter mais orientações.  
 
Lembre-se também de informar a secretaria da escola se seu filho faltar à escola por 
qualquer motivo.  

Linhas telefônicas do posto de saúde: forneça o nome do seu filho e o motivo da ausência e 
deixe o seu nome e um bom número de telefone para acompanhamento.  

Joel Health Office: (860) 664-6571 

Eliot Health Office: (860) 664-6573 

Morgan Health Office: (860) 664-6574 

 



Para obter informações adicionais ou para responder a questões relativas às políticas 
de saúde escolar relacionadas com COVID-19, os pais podem contactar Enfermeira 
escolar supervisora Donna Frechette em dfrechette@clintonpublic.net  

mailto:dfrechette@clintonpublic.net

