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Caro (a) pai/mãe/responsável,

A coisa mais importante a fazer se seu filho apresentar os seguintes sintomas é mantê-lo em CASA. Observe

que alguns sintomas de COVID-19 são iguais aos de uma gripe ou de um forte resfriado; por favor, não assuma

que é outra doença. Em caso de dúvida, mantenha seu filho em casa e entre em contato com o médico ou

profissional de saúde para obter mais orientações

Abaixo está uma lista de sintomas os quais os responsáveis devem monitorar nos seus filhos todas as manhãs
antes de enviá-los para a escola ou para o ponto de ônibus.

Mantenha seu filho em casa se ele apresentar algum destes sintomas:

• Febre (100° Fahrenheit ou mais alta), Tremores e calafrios repetidos
• Dificuldade para respirar ou falta de ar
• Nova perda de paladar ou olfato
• Dores musculares ou dores no corpo
• Tosse (se não for por outra causa, como tosse crônica)
• Garganta inflamada, quando combinada com outros sintomas
• Náusea, vômito, ou diarréia, quando combinada com outros sintomas
• Dor de cabeça quando combinada com outros sintomas
• Cansaço, quando combinado com outros sintomas

• Congestão Nasal ou nariz pingando(não devido a outras causas conhecidas, como alergias)
quando em combinação com outros sintomas

*A lista acima não é completa. Consulte o médico do seu filho sobre quaisquer outros sintomas preocupantes.

Se seu filho apresentar algum dos sintomas acima, entre em contato com o provedor de cuidados primários de
seu filho para obter mais orientações. Seu filho pode voltar à escola se cumprir um dos requisitos abaixo.

1. Prova de resultado negativo para teste de COVID-19 e seu filho não ter sintomas por 24 horas
sem ter tomado remédio para febre. De acordo com o Departamento de Saúde Pública de
Massachusetts, apenas o resultado do teste PCR COVID será aceito.

2. O médico de seu filho determinou uma doença diferente de COVID-19 e o autorizou a retornar
(atestado médico tem que ser entregue à enfermeira da escola)

3. Se o seu filho não fizer o teste, ele pode retornar à escola 10 dias após o início dos sintomas,
desde que os sintomas tenham melhorado e ele não tenha tido febre por pelo menos 24 horas
antes de seu retorno à escola sem o uso de remédio para febre.

Se seu filho testar positivo para COVID-19
As diretrizes de exclusão do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts devem ser seguidas antes de
retornar à escola. Por favor contacte a enfermeira da sua escola se tiver qualquer pergunta.
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