
 

 
 
 
 
 
[ENTER DATE] 
 
Notificação a Pais, Responsáveis e Funcionários referente a casos de COVID-19 na [ENTER NAME OF SCHOOL] 
 
Esta carta visa notificá-lo de que, pelo menos, duas pessoas associadas à sua escola foram diagnosticadas 
com COVID-19 e há suspeita de transmissão na escola.  
 
O Departamento de Saúde de Rhode Island (RIDOH) recomenda fortemente que todos os alunos e 
funcionários que possam ter sido expostos a um caso positivo monitorem sintomas de COVID-19 até 
[ENTER DATE THAT IS 10 DAYS AFTER EXPOSURE]. Além de monitorar os sintomas, você deve usar uma 
máscara bem ajustada e de alta qualidade por 10 dias quando estiver em ambientes fechados, 
independentemente do status de vacinação. É recomendável que você faça o teste no 6º dia após a sua 
última exposição. Para orientações relativas à exposição e isolamento, consulte o Playbook K-12 localizado na 
página sobre COVID-19 em back2schoolri.com.  
 
O teste ajuda a encontrar casos precocemente e prevenir surtos, além de proteger as pessoas que podem 
estar em maior risco.  
 
Alunos e funcionários podem fazer o teste na escola, caso tenham enviado o formulário de consentimento, 
ou podem fazer o teste em uma farmácia local ou no consultório de um provedor de cuidados primários, se 
apresentarem sintomas. Também podem ligar para 401-222-8022 para saber mais sobre as opções de testes 
perto deles.                                      
 
Os sintomas de COVID-19 incluem tosse, febre e calafrios, dores musculares e no corpo, dor de cabeça, 
corrimento nasal, dor de garganta, náusea ou vômito, diarreia, fadiga e perda recente de paladar ou olfato. 
As crianças geralmente apresentam sintomas mais leves que adultos. Qualquer pessoa com esses sintomas 
deve permanecer em casa e não ir à escola, notificar à escola sobre seus sintomas e entrar em contato com 
seu provedor de cuidados de saúde para obter aconselhamento. 
 

Todos os alunos, funcionários e famílias devem se manter em dia com suas vacinas, incluindo doses de 

reforço; maximizar a ventilação quando estiverem em ambientes fechados; ficar em casa e fazer o teste, caso 

tenham sintomas; e considerar precauções adicionais, se eles ou alguém com quem tenham estado em 

contato esteja imunocomprometido. 

Para ser vacinado ou obter uma dose de reforço da vacina contra a COVID-19, ligue para o seu provedor de 

cuidados de saúde ou visite C19VaccineRI.org a fim de obter informações sobre onde ir para tomar uma 

vacina contra a COVID-19.  

Para casos atualizados e dados sobre a vacinação em crianças e nas escolas, visite covid.ri.gov/kidsdata. Para 

informações adicionais sobre a COVID-19, visite covid.ri.gov ou ligue para 401-222-8022. 

 

Atenciosamente,  
 
 
NAME OF PRINCIPAL 
NAME OF SCHOOL 

https://health.ri.gov/publications/guidance/Outbreak-Response-Protocols-Pre-K-12.pdf
http://back2schoolri.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
http://covid.ri.gov/kidsdata
http://covid.ri.gov/

