Prezadas Famílias da Perkins:
Abaixo, você encontra a atualização do COVID-19 desta semana. Como você verá, as perguntas
da equipe nesta atualização refletem amplamente a orientação em constante mudança, os
ganhos obtidos com a redução de casos e o aumento das taxas de vacinação em todo o estado.
Apesar da previsão do tempo, espero que você aproveite o feriado prolongado.
Com gratidão,
Ed
___________________________________________________________________________
Prezada comunidade Perkins,
É difícil acreditar que estamos prestes a comemorar o fim de semana do Memorial Day, o que
também significa que nossos alunos se formarão em breve! Junto com essas duas boas notícias,
os protocolos COVID-19 estão se tornando mais difusos em Massachusetts e no campus da
Perkins. No entanto, ainda devemos permanecer vigilantes, não estamos fora de perigo ainda.
Esta atualização, semelhante à anterior, fornece respostas para perguntas específicas que você
enviou, mas ainda há vários problemas em que estamos trabalhando, por isso agradecemos sua
paciência enquanto nos adaptamos ao ambiente em constante mudança.
Como sempre, obrigado por suas perguntas e comentários. Entre em contato com qualquer
membro da Força-Tarefa COVID-19 (listada abaixo) por e-mail para enviar suas perguntas.
(Observe que a tradução deste e-mail para o espanhol segue a versão em inglês.)
Muito obrigado por tudo que você faz para manter a Perkins segura; e aproveite o fim de
semana prolongado.
Líderes de resposta do COVID-19,
Ed Bosso e Brenna Child

COVID-19 UPDATE, 28 de maio de 2021

Continuamos a receber muitas perguntas relacionadas aos protocolos do COVID-19 e como a
Perkins está se adaptando às orientações atualizadas. Algumas respostas são fornecidas aqui,
no entanto, como aguardamos mais orientações da saúde pública e de outras autoridades, as
decisões sobre algumas de suas perguntas serão tomadas posteriormente.
As Decisões serão feitas mais tarde nas seguintes questões relacionadas ao campus.
● Nossa classe de vida para adultos no ensino médio normalmente oferece um curso de
RCP para um punhado de alunos apropriados. Isso é algo que podemos oferecer aos
nossos alunos novamente?
● Antes da Covid, a academia / sala de musculação Perkins estava aberta para uso da
equipe fora do horário de expediente. Podemos considerar a reabertura para este
propósito?
Atualizações do campus
● Qual porcentagem de nossa equipe é vacinada?
○ Atualmente, cerca de 80% do pessoal de nossos Programas Educacionais está
vacinado.
● Por quanto tempo o campus da Perkins permanecerá fechado ao público?
○ Nosso campus permanecerá fechado ao público em um futuro próximo.
● Oferecemos aos alunos a opção de ficarem totalmente remotos no outono?
○ No outono, só oferecemos uma opção totalmente remota se for clinicamente
necessário.
● Podemos usar os parques aquáticos do campus este ano?
○ Planejamos começar a usar os parques aquáticos do campus em breve, no
entanto, estamos trabalhando no processo e comunicaremos os detalhes o mais
rápido possível.
Protocolos COVID-19
Em resposta às recentes mudanças nas orientações regulatórias, a Perkins está alterando alguns
de nossos protocolos COVID-19. Outros, no entanto, permanecem no local. Veja abaixo.
● Ainda somos obrigados a preencher o Atestado Diário?
○ Sim, o atestado diário continuará no futuro próximo.
● Podemos parar de usar máscaras lá fora?
○ De acordo com a orientação regulamentar, os alunos podem parar de usar
máscaras ao ar livre, mesmo que a distância não possa ser mantida; no entanto,
os funcionários ainda devem usar máscaras ao ar livre quando o distanciamento
social não pode ser mantido.
○ Crianças e adultos devem continuar a usar máscaras dentro de casa.
● Podemos parar de usar protetores faciais?

○ Protetores faciais são opcionais para a equipe, no entanto, use-os quando houver
risco de exposição a partículas transportadas pelo ar (por tosse, espirro, etc.) ou
outros fluidos corporais que possam entrar em contato com seu rosto. Máscaras
faciais ainda são necessárias.
● Uma vez que o COVID-19 se espalha pelo ar e muitos funcionários são vacinados, com
que frequência temos que limpar as superfícies?
○ Com base em orientações regulamentares e informações atualizadas sobre a
baixa probabilidade de transmissão de superfície, superfícies de alto contato
(maçanetas, etc.) e objetos compartilhados precisam ser limpos apenas uma vez
por dia.
○ Observação: não estamos alterando nossos protocolos de veículos neste
momento, o que significa que os veículos devem ser limpos entre os usos.
● A equipe ainda é obrigada a participar de nossos testes de vigilância quinzenais?
○ O estado recentemente alterou sua orientação de testes de vigilância e removeu
a exigência de que os funcionários que estão totalmente vacinados (14 dias ou
mais a partir do recebimento da dose final da série) sejam submetidos a testes
de vigilância. Portanto, se você estiver totalmente vacinado, não precisará mais
se submeter a testes de vigilância. Se você não estiver totalmente vacinado,
ainda assim será obrigado a participar.
■ Observação: se você estiver totalmente vacinado e quiser continuar com
os testes de vigilância, deverá fazê-lo por conta própria, não por meio da
Perkins.
● Os funcionários e alunos ainda precisam ter suas temperaturas medidas diariamente?
○ A medição das temperaturas diárias não é mais necessária para funcionários ou
alunos. As estações de temperatura permanecerão no local, portanto, fique à
vontade para usá-las, no entanto, não é necessário. Os Serviços de Saúde estão
disponíveis para auxiliar, se necessário, e termômetros serão fornecidos nos
próximos dias para cada sala de aula na Escola Básica e Surdocegueira, por
conveniência.
○ Os visitantes não precisam mais ter sua temperatura medida, mas eles ainda
precisam preencher o Atestado Diário.
Vacinas COVID-19 em Massachusetts
Para encontrar um local de vacinação, vá para VaxFinder em massa.gov para se pré-registrar
para um compromisso e receber atualizações de status; outras opções incluem CVS, Walgreens
e prestadores de cuidados de saúde.
Lembrete importante: assim que estiver totalmente vacinado, envie sua documentação de
vacinação para Linda Christensen por- email.

Links úteis: COVID-19 gerais do

● Restrições Estado de Massachusetts
● CIC Health testing site teste (pago)
● Encontre um COVID-19 Test
Links úteis: COVID-19 Vaccine

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Public Health Recomendações para pessoas totalmente vacinadas (CDC)
Fatos sobre a Moderna COVID- Vacina 19 (CDC)
Saiba mais sobre as diferentes vacinas COVID-19 (CDC)
Preparando-se 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)
Massachusetts Programa de vacinação COVID-19 (Mass.gov)
Outros locais de vacinação (Mass.gov)
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● Instalações, Jose Fabian-Taveras
● Health Services, Kate Maher
● Recursos Humanos, Michele Crews
● Legal, Louise McCarthy
● Perkins International, Li SA Jacobs
● Perkins Solutions, Mary-Gayle Sweeney
● Project Support and Coordination, Scott MacDowell
● Security, David Apprille

