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20 de maio de 2022 
 
 
Prezadas Famílias em Pre K-12 de Rhode Island,  
 
Estamos escrevendo para lembrá-los do protocolo de isolamento do Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC) para aqueles que testarem positivo para a COVID-19. Consultem as especificações do 
protocolo de isolamento para as configurações escolares abaixo: 
 

• Todas as pessoas que testarem positivo para a COVID-19, mesmo que estejam vacinadas, 
devem permanecer em casa e fazer isolamento por, no mínimo, 5 dias.  

• Elas podem retornar à escola no 6º dia, se não apresentarem sintomas ou se seus sintomas 
estiverem melhorando, e tenham estado sem febre por 24 horas (sem o uso de medicamento 
para reduzir a febre), e 

• Do 6º ao 10º dia do seu período de isolamento, devem usar uma máscara bem ajustada no 
ônibus, na escola e em todos os eventos associados à escola. Também devem usar uma máscara 
fora da escola, quando estiverem próximos a outras pessoas, especialmente em ambientes 
fechados. 

• Se alunos e funcionários não puderem usar uma máscara na escola, devem fazer isolamento 
em casa pelo total de 10 dias após o resultado positivo do teste. Eles podem, então, retornar à 
escola, caso os sintomas tenham melhorado e tenham estado sem febre por 24 horas (sem o 
uso de medicamento para reduzir a febre).  

• O CDC recomenda um período de isolamento de, no mínimo, 10 dias e até 20 dias para pessoas 
que estiveram gravemente doentes com COVID-19 e para pessoas com sistemas imunológicos 
enfraquecidos.  

• Todas as pessoas devem seguir esses protocolos de isolamento, mesmo que tenham recebido 
um resultado negativo para o teste (ou seja, antígeno ou PCR) durante o período de isolamento 
de 10 dias.  

 
Além disso, assegurem-se de que todos os resultados positivos de autotestes sejam relatados ao 
RIDOH em portal.ri.gov/s/selftest. Essas informações ajudam o Departamento de Saúde a monitorar a 
propagação da COVID-19.  
 
Para mais informações sobre COVID-19, visitem health.ri.gov/covid ou liguem para 401-222-8022. 

Puede encontrar esta carta disponível em linha. 
 
Atenciosamente,  

 
James V. McDonald MD, MPH 

Interim Director of Health  

james.mcdonald@health.ri.gov 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://portal.ri.gov/s/selftest?language=en_US
https://health.ri.gov/covid/
https://health.ri.gov/otherlanguages/portuguese/publications/letters/Pre-K-12-Isolation-Letter.pdf

