Prezadas Famílias Perkins:
Esta semana, reconhecemos todos os nossos incríveis funcionários como parte da Semana de
Valorização do Professor. Para mostrar nossa gratidão a VOCÊS, pais da Perkins, os membros da
Equipe de Liderança Educacional da Perkins gravaram um vídeo com mensagens de
agradecimento. O vídeo pode ser encontrado nados página pois em nosso site.
Além disso, abaixo, encontre a edição desta sexta-feira da Atualização do COVID-19, enviada à
equipe há pouco tempo. Você verá que ele está altamente focado em um grande número de
questões programáticas e também valeu a pena compartilhar com você.
Com gratidão,
Ed

Cara comunidade Perkins,
Reconhecemos TODOS os nossos talentosos e dedicados funcionários dos Programas
Educacionais esta semana por suas incontáveis contribuições aos nossos alunos e famílias. Quer
você demonstre gratidão por nossa valorosa equipe durante semanas especiais de
reconhecimento (como a Semana de Apreciação do Professor ou a Semana das Enfermeiras) ou
se você tirar um momento em qualquer outra época do ano, compartilhamos esse espírito de
gratidão por esses membros dedicados da comunidade Perkins cujo compromisso com nossos
alunos e famílias tem nos ajudado a enfrentar não apenas os desafios da pandemia, mas os
desafios diários que às vezes tomamos como certos. Muito obrigado por tudo que você faz e
por seu apoio contínuo enquanto avançamos pelos últimos meses do ano letivo.
Como sempre, agradecemos suas perguntas e comentários. Entre em contato com qualquer
membro da Força-Tarefa COVID-19 (listado abaixo) por e-mail com seus comentários /
perguntas.
Líderes de resposta do COVID-19
Ed Bosso e Brenna Child

ATUALIZAÇÃO DO COVID-19, 7 de maio de 2021

Como já se passaram algumas semanas desde nossa última atualização, desta vez recebemos
algumas perguntas. Fizemos o possível para fornecer respostas aqui, no entanto, adiamos
algumas respostas para uma data posterior (indicado abaixo); e algumas questões serão
tratadas caso a caso (indicado abaixo).
Enquanto aguardamos orientação da saúde pública e outras autoridades,decisões serão
tomadas em uma data posterior com relação às seguintes questões relacionadas ao campus:
● Quando os alunos diurnos e o ensino fundamental podem ter acesso aos chalés?
● Os alunos do ensino médio terão permissão para participar das aulas da faculdade
comunitária no campus no outono?
● A Lower School e o Early Learning Center podem voltar a Potter e Glover para almoços
em setembro?
● Os alunos poderão comer juntos nas salas de jantar (incluindo a combinação de alunos
diurnos e residenciais no ensino médio)?
● Os alunos da escola secundária e surdocegos podem vir ao Howe Building para aulas de
transição e ter acesso a áreas como lanchonete, piscina e academia?
● Podemos retomar a programação pós-escola?
Consulte o seu Diretor de Educação / Diretor de Educação Assistente caso a caso para tomar
decisões sobre as seguintes questões:
● Podemos trazer de volta experiências de trabalho fora do campus?
● Os funcionários da Escola Secundária podem ajudar com o despertar dos alunos do
Ensino Médio nos chalés do Secundário, uma vez que eles fizeram antes da pandemia?
● Quando os alunos surdocegos poderão acessar o Edifício Howe e o Centro Grousbeck?
● Quando podemos começar a usar carros novamente?
Os protocolos COVID-19 permanecem em vigor
Embora uma grande porcentagem da equipe da Perkins e muitos de nossos alunos (com 16
anos ou mais) tenham sido vacinados, continuaremos a aderir aos nossos protocolos COVID-19
atuais, incluindo o uso de máscaras e EPI (observação: perneiras e bandanas NÃO são
consideradas EPI adequadas), praticando uma boa higiene das mãos e mantendo o
distanciamento social. Todos os hóspedes que chegarem ao campus devem cumprir os
requisitos de máscara, inclusive quando estiver fora, e a equipe da Perkins trabalhando fora
também deve usar máscaras.
A seguir estão as perguntas que recebemos relacionadas aos protocolos do COVID-19:
● O baile de formatura deste ano será um evento presencial?
○ Não, nosso baile será um evento virtual. A orientação do DESE recomenda que as
escolas não realizem bailes de forma presencial e, em vez disso, substituam as
celebrações alternativas para os idosos, portanto, seguiremos essa orientação.

● Vários programas podem usar espaços ao ar livre (ou seja, playgrounds, lago, pista) ao
mesmo tempo, se eles mantiverem o distanciamento social?
○ Para a pista e o lago, sim, porém, não em playgrounds. Lembre-se de que os
funcionários são responsáveis pelo saneamento depois de usar o equipamento
do playground.
● A equipe residencial para surdocegos pode entrar no prédio do Hilton para buscar
alunos?
○ Trabalhe com líderes do programa e funcionários para entrar no Hilton
construção para pegar os alunos, se necessário; continue usando o EPI
apropriado e siga os protocolos.
● Professores surdocegos podem entrar nas residências?
○ Os professores surdocegos devem trabalhar com a equipe para entrar nas
residências, se necessário; continue usando o EPI apropriado e siga os
protocolos.
● As diretrizes do EPI mudarão entre os funcionários e alunos vacinados?
○ Não há nenhuma mudança em nossos protocolos de PPE no futuro previsível.
● Ainda somos obrigados a usar máscaras ao ar livre, mesmo entre os funcionários
vacinados?
○ Sim, funcionários e alunos devem continuar a usar máscara em qualquer lugar
fora do campus; continuaremos monitorando as orientações para quaisquer
mudanças futuras nessas orientações.
● Devemos continuar desinfetando superfícies, manipuláveis, cadeiras, banheiros e
maçanetas?
○ Sim, no futuro próximo, continue a seguir todos os protocolos necessários e
rotinas de limpeza que foram recomendados desde o início da pandemia.
● Qual período de quarentena a Perkins exige para indivíduos totalmente vacinados
(funcionários ou alunos) que são identificados como um contato próximo de alguém
com COVID-19?
○ A Perkins exige um período de quarentena de 5 dias para indivíduos totalmente
vacinados (funcionários ou alunos) que são identificados como um contato
próximo de alguém com COVID-19.

● Podemos permitir que fichários residenciais em surdocegos passem entre a escola e os
chalés?
○ Sim, pastas de toras podem ser colocadas entre a escola e as casas. Sinta-se à
vontade para limpá-los se desejar, mas não é necessário. A pesquisa mostrou que
a transmissão do COVID-19 ao tocar este tipo de superfície é muito baixa.
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 para a equipe: Assim que estiver totalmente vacinado, envie sua
documentação de vacinação para Linda Christensen por email.
Testes de vigilância COVID-19 da equipe
Atualmente, continuamos nossa programação quinzenal de testes de vigilância no local. As
próximas sessões estão agendadas para quinta-feira, 13 de maio e quinta-feira, 27 de maio.

Links úteis: COVID-19 gerais do

●
●
●
●

Restrições Estado de Massachusetts
Interrompa a disseminação (teste gratuito)
CIC Health testing site teste (pago)
Encontre um teste COVID-19

útil Links:vacina COVID-19

●
●
●
●
●

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)
Chave Coisas que você deve 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)
Força-Tarefa COVID-19 Membros

● Comunicações, Perrin McCormick, Sheryl Bird
● Programas educacionais
○ Grace Cohen Pratt (ELC / LS)
○ Sue Shannon (Sec)
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○ Kristian Coderre (Sec)
○ Megan Schmittel (DB)
○ Cristy Lonardo (DB)
○ Patrick Ryan (Sec)
Instalações, Jose Fabian-Taveras
Health Serviços, Kate Maher
Recursos Humanos, Michele Crews
Legal, Louise McCarthy
Perkins International, Lisa Jacobs
Perkins Solutions, Mary-Gayle Sweeney
Project Support and Coordination, Scott MacDowell
Security, David Apprille

