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Quando o distrito é notificado de um caso COVID-19 positivo de um aluno ou membro da
equipe em nossas escolas, imediatamente começamos a realizar rastreamento de contato.
O rastreamento de contato ajuda a desacelerar a disseminação de COVID-19, permitindo
que as pessoas saibam que podem ter sido expostas a COVID-19 e devem monitorar sua
saúde em busca de sinais e sintomas do vírus. O rastreamento de contato também pode
fornecer aos indivíduos as informações necessárias para decidir se devem ou não fazer o
teste e direcionar as pessoas a se auto-isolarem se tiverem COVID-19 ou a se autoquarentena se forem um contato próximo de alguém com COVID-19.

Quando o rastreamento do contato resulta na necessidade de colocar os alunos ou
funcionários em quarentena por serem considerados um contato próximo, uma carta de
notificação é enviada à comunidade e a informação é relatada ao Departamento de Saúde
Pública. Em certas circunstâncias, nenhuma quarentena é necessária porque o
rastreamento de contato não revela nenhum impacto para outros alunos ou funcionários,
na maioria das vezes porque uma pessoa esteve fora do prédio da escola por um longo
período de tempo. Nestes casos, o Distrito não envia carta à comunidade, mas a
informação continua a ser comunicada à Secretaria de Saúde Pública.

Em um esforço para garantir que a equipe e os pais tenham todos os dados e informações
disponíveis para eles e uma compreensão clara das mensagens que ocorrem, atualizamos nosso site para incluir
uma guia para as Informações COVID-19. Nesta página, você encontrará dados resumidos semanais de casos
positivos em cada uma de nossas escolas, bem como dados de tendências de indicadores avançados de métricas de
saúde pública para o estado de CT, condado de Middlesex e Clinton. Também incluiremos links para as fontes de
dados originais do Departamento de Saúde Pública para acesso direto aos dados e informações adicionais para sua
referência.
As evidências e os dados usados para apoiar a tomada de decisão incluem os casos positivos em cada uma de nossas
escolas, bem como as métricas e tendências de saúde do condado e local. Essas informações são avaliadas
semanalmente com nosso departamento de saúde local e são apoiadas pelas orientações fornecidas pelo DPH e pelo
Departamento de Educação do Estado nos Adendos 4 e 9. Nosso objetivo é garantir que nossa comunidade escolar
tenha informações precisas sobre os impactos do COVID-19 em nossas escolas e são capazes de acessar facilmente
os dados que são importantes para eles.

Serviço de refeições

O Departamento de Food Service do CPS está fornecendo refeições para todos os alunos diariamente. As refeições
podem ser retiradas das 11h00 às 12h45. na parte de trás da Escola Morgan. Siga a calçada ao redor da entrada
traseira do prédio para a coleta. Use uma máscara ao pegar as refeições e permaneça no carro, e um membro da
equipe trará a refeição para você.

… continua na página 2
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Dias de neve
O Conselho de Educação do Estado de Connecticut concedeu aos distritos escolares flexibilidade para considerar o uso
de aprendizagem remota no lugar do cancelamento relacionado ao clima. Depois de revisar as flexibilidades e requisitos,
o Conselho de Educação de Clinton tomou a seguinte decisão sobre o fechamento de escolas devido ao mau tempo:
• Se o distrito estiver seguindo a programação de aprendizado presencial, os primeiros três dias que exigiriam o
fechamento devido ao clima seriam compensados em junho. Qualquer dia além disso seria considerado para
aprendizagem remota e comunicado às famílias.
• Se o distrito está seguindo os Modelos de Aprendizagem Híbrida ou Remota, quaisquer eventos relacionados
ao clima que forçariam o fechamento de escolas resultariam em uma mudança para a aprendizagem remota.
• A data de formatura da Morgan School permanecerá fixa conforme determinado pelo calendário escolar CPS
aprovado.
Uma vez que é importante para as famílias serem capazes de planejar as possíveis decisões e impactos quando temos a
necessidade de fazer um fechamento relacionado ao clima ou atrasos, as informações serão compartilhadas rapidamente
por meio do sistema de alerta SchoolMessenger do distrito, estações de televisão locais e o contas distritais de mídia
social.

NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES DO HEALTH OFFICE
Comunicação durante o aprendizado remoto

Os pais / responsáveis devem continuar a ligar para seus respectivos Escritórios de Saúde com questões de saúde e,
especialmente, atualizações relacionadas ao COVID, pois a frequência às aulas será realizada diariamente e a escola
estará monitorando as faltas. Se houver alguma dúvida ou preocupação, os pais / responsáveis são incentivados a
ligar para Donna Frechette no telefone (860) 664-6572 ou e-mail dfrechette@clintonpublic.net.
Comunicar doenças relacionadas ao COVID é importante para nossos escritórios de saúde, pois ainda precisamos
rastrear, responder e relatar casos positivos. Mesmo que estejamos no ensino à distância em cada uma de nossas
escolas, precisamos monitorar nossos casos a fim de fazer determinações sobre como retornar ao ensino presencial
emg.

Testando para COVID-19

O Community Health Center, Inc. em Old Saybrook anunciou que seu local de teste foi estendido para 7 dias por
semana (fechado no Dia de Ação de Graças). O local de teste estará aberto de segunda a domingo, das 8h30 às 16h00
Nenhuma consulta é necessária e você não precisa estar apresentando sintomas para fazer o teste. Clique nos links
para obter informações adicionais no site de testes Old Saybrook: English Folheto / Spanish Folheto
Para encontrar locais de teste adicionais gratuitos perto de Clinton clique aqui.

Informações sobre viagens e feriados

Conforme nos aproximamos da temporada de férias, pedimos que você tenha cuidado ao considerar seus planos. Se
você viajar para fora do estado para visitar familiares ou amigos, saiba que a CT possui um aviso de viagens em vigor.
Se sua viagem o levar para fora do país ou para um estado da lista de recomendações de viagens, você deve seguir os
requisitos mais recentes para retornar ao CT. Você pode encontrar a atualização mais recente sobre os locais afetados
e perguntas frequentes em https://portal.ct.gov/coronavirus/travel. Neste site, você poderá localizar formulários
de viagem e requisitos para teste e quarentena. Seu filho deve permanecer fora da escola até que um teste PCR
negativo seja devolvido e a documentação seja enviada ao Ministério da Saúde. Por favor contacte o seu respectivo
Gabinete de Saúde se tiver planos de viagem durante as férias para o ajudar com os requisitos acima e quaisquer
outras questões que possa ter.
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