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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 o seu filho em CASA se apresentar algum destes sintomas.

✔ Febre (100° Fahrenheit ou mais)
✔ Tremor repetido com calafrios
✔ Tosse (não devida a outra causa conhecida, como tosse crônica)
✔ Dificuldade de respirar ou falta de ar
✔ Nova perda de paladar ou olfato 
✔ Garganta inflamada
✔ Dor de cabecça, quando acompanhada de outros sintomas 
✔ Dores musculares ou dores no corpo 
✔ Náusea, vômito, ou diarréia 
✔ Fadiga, quando acompanhada de outros sintomas 
✔ Congestão nasal ou nariz pingando (não devido a outras causas conhecidas, como alergias) 

quando acompanhada de outros sintomas 

Se seu filho apresentar algum dos sintomas acima, entre em contato com o médico ou profissional de 
saúde do seu filho para obter mais orientações que podem incluir testes. A orientação do 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts declara que as crianças sintomáticas devem 
fazer um teste para infecção da COVID-19 ativa antes de retornar à escola.

Uma lista dos locais de teste está disponível em: https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-
testing#where-can-get-a-test?-
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