Assunto: Importante: Atualização do COVID-19
Prezada comunidade Perkins,
É difícil acreditar que a primavera oficialmente! Mas, felizmente, já experimentamos vários
belos dias de sol e vimos evidências de que flores, folhas e grama verde estão ao virar da
esquina. Compartilhamos o otimismo renovado que surge a cada primavera e estamos ansiosos
para retornar aos serviços presenciais de cinco dias.
Por favor, preste muita atenção às informações atualizadas relacionadas ao Massachusetts
Travel Advisory e à Guidance for Full Vaccinated Individuals. Essas informações são novas e
estão de acordo com as recentes mudanças de orientação.
Líderes de resposta da COVID-19
Ed Bosso e Brenna Child

COVID-19 UPDATE, 26 de março de 2021
Vacinas COVID-19 A
Perkins não pode providenciar outra clínica de vacinação no campus neste momento, portanto,
se você não foi vacinado na Perkins, você deve encontrar um local de vacinação por conta
própria. Uma opção é o VaxFinder em massa.gov, onde você pode se pré-registrar para um
compromisso e receber atualizações de status; outras opções incluem CVS, Walgreens e
prestadores de cuidados de saúde. Assim que estiver totalmente vacinado, envie sua
documentação de vacinação para Linda Christensen por- email.
Observação: Todos os educadores K-12 e funcionários da escola K-12 são atualmente elegíveis
para receber a vacinação COVID-19 em Massachusetts. Você não deve exigir uma carta de
elegibilidade da Perkins. No entanto, se você fizer isso, entre em contato com Rachel Bennett
em Recursos Humanos.
Aviso de viagens de Massachusetts para indivíduos totalmente vacinados
A partir de 22 de março de 2021, a Comunidade de Massachusetts alterou sua orientação de
viagens. Esperamos que os membros de nossa comunidade sigam essas viagens de
recomendação de. Os visitantes que entram em Massachusetts, incluindo residentes que
retornam, são aconselhados a quarentena por 10 dias, a menos que você esteja totalmente
vacinado (ou seja, recebeu duas doses das vacinas Moderna ou Pfizer COVID-19 ou recebeu
uma dose única da vacina Johnson & Johnson, 14 dias ou mais atrás) e não apresentam
sintomas. Para obter isenções adicionais, acesse o site mass.gov para ler o completo Travel
Advisory.

Orientação para totalmente vacinados Individuals
orientação estadual e federal foi liberado para as pessoas que foram completamente vacinadas.
Indivíduos totalmente vacinados são aconselhados a continuar a tomar precauções como usar
máscaras, praticar distanciamento físico e aderir a outras medidas de prevenção.
Ado estado orientaçãopara pessoas que estão totalmente vacinadas contra COVID-19 e asdo
diretrizes CDC recomendam que indivíduos totalmente vacinados que moram ou trabalham em
ambientes congregados (como Perkins) monitorem os sintomas de COVID-19 após uma
exposição a alguém com COVID-19. Em consulta com as autoridades de saúde locais, e por
precaução, se um funcionário ou aluno estiver totalmente vacinado e for identificado como um
contato próximo de alguém com COVID-19, o indivíduo deverá ficar em quarentena por 5 dias
após a exposição. Vamos reavaliar essa guidance nas próximas semanas.
O campus da Perkins permanece fechado para o público em geral
Com o bom tempo sobre nós, vimos um número cada vez maior de residentes locais vindo para
a Perkins para desfrutar do nosso campus. Embora certamente entendamos a atração pela
nossa bela escola, nosso campus permanecerá fechado ao público em geral por um futuro
próximo. Vamos atualizar nossa sinalização para indicar que estamos fechados, mas espalhar a
palavra entre amigos e familiares não é uma má ideia!
Staff COVID-19 Vigilância Testing
Atualmente estamos continuando nossa agenda bi-semanal de testes de vigilância no local. As
próximas sessões estão programadas para quinta-feira, 1º de abril e quinta-feira, 15 de abril. Se
ainda não o fez, crie uma conta no Color antes de chegar para o teste.
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Restrições do Estado de Massachusetts
Interromper a propagação (teste gratuito)
CIC Health testing site (teste baseado em taxas)
Encontre um teste COVID-19
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Recomendações de saúde pública da para pessoas totalmente vacinadas (CDC)
Fatos sobre a vacina COVID-19 Moderna (CDC)
Preparação para sua vacina COVID-19 (CDC )
Mitos e fatos sobre as vacinas COVID-19 (CDC)
Principais coisas a saber sobre o Programa de Vacinação COVID-19 dos EUA (CDC)
Perguntas frequentes sobre a Vacinação COVID-19 (CDC)
Programa de Vacinação COVID-19 de Massachusetts (Mass.gov)
Outros locais de vacinação (Mass.gov)
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