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Protocolos para responder a cenários de COVID-19 nas escolas, nos ônibus ou 
em ambientes comunitários 

Versão inicial liberada em 17 de julho de 2020 
Revisada em 20 de agosto de 2020 

 
Introdução  
 
Como complemento ao Guia para Reabertura Inicial das Escolas do DESE (Departamento de Ensino 
Fundamental e Médio) no outono, estamos dando aos distritos e escolas informações adicionais sobre os 
protocolos para responder a cenários específicos de COVID-19 neste outono. Convém lembrar que também 
fornecemos informações adicionais para esclarecimento por meio do nosso documento de FAQ (perguntas e 
respostas mais frequentes) disponível aqui (download). 
 
Este guia fornece informações e protocolos adicionais para responder às seguintes perguntas: 

• O que o distrito deve fazer se alguém apresentar sintomas – em casa, no ônibus ou na escola? 
• O que o distrito deve fazer se alguém na comunidade escolar testar positivo para COVID-19 – seja 

aluno, professor, pessoal da escola ou motorista de ônibus, ou um dos membros de sua família ou 
contatos próximos? 

• Quem deve ser testado para COVID-19 e quando?  
• Em que circunstâncias é necessário colocar alguém em quarentena (quando exposto, sem estar 

doente) ou em isolamento (quando estiver doente)? 
• O que os distritos escolares devem fazer para monitorar a disseminação do COVID-19 nas suas 

comunidades?  
 
Em caso de dúvidas sobre esses protocolos ou em ocorrências específicas de casos e/ou sintomas, entre em 
contato com: 

 
Russell Johnston, Comissário Associado Sênior, Russell.Johnston@mass.gov, 781-605-4958. 
Anne Marie Stronach, Conselheira Sênior do Comissário – Pronto Atendimento, 
Anne.marie.stronach@mass.gov, 978-423-5180. 
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Apresentação geral 
 
Em nosso Guia para Reabertura Inicial das Escolas no outono, apresentamos como objetivo o retorno 
seguro do maior número possível de alunos ao ensino presencial. Ao mesmo tempo, solicitamos planos aos 
distritos com todas as contingências que incluam três modelos de reabertura. 
 
O retorno seguro aos ambientes de ensino presencial nas escolas exigirá uma cultura de saúde e 
segurança em cada etapa do caminho. Especificamente:  

• Não se trata de uma estratégia de mitigação, mas uma combinação de todas estas estratégias, 
que, em conjunto, irão reduzir substancialmente o risco de transmissão. Nenhuma estratégia 
isolada pode ser perfeita, porém o conjunto de todas as estratégias reduzirá os riscos. Além disso, o 
Governador Baker anunciou que o Estado continuará na fase 3 da reabertura de Massachusetts 
principalmente para ajudar a apoiar um ambiente geral de retorno seguro às nossas escolas para o 
maior número possível de alunos, professores e pessoal da escola.  Adicionalmente, com o anúncio 
de indicadores municipais específicos do COVID-19, gerados semanalmente desde 5 de agosto, há 
informações adicionais sobre a vigilância coletiva constante relativa às medidas de saúde e 
segurança para continuar a conter o COVID-19. 

• O pessoal da escola monitorará diariamente seus próprios sintomas e os alunos também 
monitorarão os seus sintomas todos os dias com a assistência das famílias. Se passarem mal, o 
pessoal da escola e os alunos ficarão em casa. Todos devem fazer sua parte para proteger os outros 
e não comparecer à escola apresentarem quaisquer sintomas de COVID-19 ou se sentirem doentes. 

• As máscaras são uma das principais medidas individuais isoladas capazes de conter a 
propagação do COVID-19. Exigimos que os alunos do segundo ano e mais adiantados, além de 
todo o pessoal da escola, usem máscaras que cubram adequadamente o nariz e a boca. Sempre que 
possível, se forem capazes, os alunos do pré-escolar até a 1a série devem usar, remover e manipular 
máscaras de forma segura e adequada.  Podem ser feitas exceções para alunos com dificuldades 
médicas, comportamentais ou de outra natureza que não consigam usar máscaras ou coberturas no 
rosto. 

• A higiene das mãos é fundamental. Os alunos e o pessoal da escola são obrigados a praticar a 
higiene das mãos (desinfetando ou lavando as mãos) ao chegar à escola, antes de comer, antes de 
colocar e retirar máscaras, e antes da saída. Como prática mais recomendada, deve-se lavar as mãos 
com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. Não sendo possível lavar as mãos, usar, em vez 
disso, um desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool. A instalação das estações de 
desinfetante para as mãos será em locais onde o pessoal da escola está presente normalmente, como 
nas áreas comuns, corredores e salas de aula.  Embora a aplicação do desinfetante para as mãos 
possa ser necessária durante todo o dia letivo (especialmente se a lavagem das mãos for menos 
acessível) e não exigir instruções especializadas para uso, os distritos e as escolas devem evitar 
colocar estações de desinfetantes em áreas que não são supervisionadas normalmente através da 
presença regular do pessoal da escola.   

• O distanciamento físico reduz muito o risco de transmissão. O distanciamento físico é um 
procedimento essencial para evitar a propagação do COVID-19. O CDC1 e o DPH2 recomendam 

                                                
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html 
2 https://www.mass.gov/info-details/covid-19-prevention-and-treatment#social-distancing- 
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pelo menos dois metros (6 pés) de distância entre as pessoas. A Organização Mundial da Saúde3 e a 
Academia Americana de Pediatria4 recomendam no mínimo um metro (3 pés) de distância. O DESE 
recomenda que os distritos tenham como objetivo dois metros (6 pés) de distância, sempre que 
possível. Quando não for viável adotar dois metros (6 pés), um metro é o mínimo aceitável desde 
que o pessoal da escola e os alunos usem máscaras cobrindo o nariz e a boca o tempo todo. Se for 
aplicado o mínimo de um metro (3 pés) no ônibus, todos os alunos e o pessoal da escola, 
independentemente da idade, sempre usarão máscaras.  Lembre-se de que a decisão de aplicar no 
mínimo um metro de distância provavelmente aumentará o número de contatos próximos associados 
à ocorrência de algum caso. 

• Grupos de colegas/assentos marcados. A organização dos alunos em turmas/grupos e outros 
grupos de estudo ajudam a atenuar a transmissão do vírus. Os assentos marcados são importantes 
porque criam efetivamente grupos ainda menores dentro dos grupos de estudo, minimizando a 
transmissão. Os assentos marcados também ajudarão no rastreamento dos contatos. Sempre que 
possível, os assentos serão marcados (inclusive na sala de aula, ônibus, refeitórios).  

 
Para apoiar uma cultura de saúde e segurança, as escolas terão meios rigorosos e confiáveis de se 
comunicar com todas as famílias, alunos, professores e pessoal da escola para enviar e receber 
mensagens importantes relativas ao COVID-19. 
 
Preparação para responder aos cenários de COVID-19 
Mesmo continuando atentos, o risco de exposição ao COVID-19 nas escolas não será zero enquanto os 
indicadores de saúde pública em Massachusetts continuarem positivos. À medida que nos preparamos para 
reabrir as escolas, precisamos também nos preparar para responder aos possíveis cenários de COVID-19, 
seja na escola, no ônibus ou em nossas comunidades. Dependendo das circunstâncias, um teste de COVID-
19 positivo, um aluno potencialmente sintomático ou a exposição a alguém na comunidade externa que 
tenha COVID-19 pode ter implicações operacionais, na saúde e na segurança.  
 
Estejam prontos para fornecer ensino remoto 
Quando os alunos precisarem ficar em casa para quarentena ou isolamento, o ensino e a aprendizagem não 
devem parar. É dever da escola fornecer ensino remoto para os alunos que não podem estar na escola por 
um longo período. 
 
Testes, rastreamento e isolamento 
É importante observar que os testes, combinados com o isolamento e o rastreamento de contatos, ajudam a 
controlar a disseminação do COVID-19 em Massachusetts. Todos os resultados dos testes, tanto positivos 
como negativos, são relatados ao Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (DPH). Quando uma 
pessoa tem resultado positivo em um teste de COVID-19, é o conselho de saúde local ou a Cooperativa de 
Rastreamento Comunitário de Massachusetts que entrarão em contato com você para dar suporte, para que 
essas pessoas possam continuar em segurança no isolamento médico. Eles também vão pedir ajuda para 
identificar os contatos próximos. Essas organizações vão então se comunicar com os contatos próximos da 
pessoa testada para dar informações importantes que visam impedir a disseminação do vírus, inclusive sobre 
                                                
3 https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19 
4 https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-
considerations-return-to-in-person-education-in-schools/ 
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como ficar isolado ou em quarentena com segurança. Embora essas organizações deem suporte, recomenda-
se que o aluno/família se comuniquem com seus contatos pessoais e notifiquem a escola para ajudar ainda 
mais no rastreamento dos contatos. 
 
 
O autoisolamento para casos positivos COVID-19 é de no mínimo 10 dias 
A maioria de pessoas que testa positivo e tem uma doença relativamente leve precisa manter autoisolamento 
durante pelo menos 10 dias. As pessoas que testaram positivo podem retomar suas atividades públicas após 
10 dias, desde que: 

a. tenham passado 3 dias sem febre (e sem tomar medicamentos de redução da febre. como Tylenol); e 
b. tenham sentido melhora em outros sintomas (por exemplo, sua tosse melhorou muito); e 
c. tenham recebido autorização dos rastreadores de contatos das autoridades de saúde pública 

(Cooperativa de Rastreamento Comunitário ou conselho de saúde local). 
 
Não se recomenda repetir o teste antes de retomar atividades. O retorno à escola deve depender do tempo 
decorrido e da resolução dos sintomas. 
 
Os contatos próximos de algum caso positivo de COVID-19 devem ser testados. Como orientação geral, 
o DPH define contato próximo como:5 

• Estar a menos de dois metros (6 pés) de distância de algum caso de COVID-19 (alguém que testou 
positivo) durante no mínimo 10-15 minutos. O contato próximo pode ocorrer ao cuidar, conviver, 
visitar ou compartilhar um local ou sala de espera de instalações de saúde com algum caso de 
COVID-19 enquanto o caso estava sintomático ou nas 48 horas anteriores ao início dos sintomas, 
OU 

• Ter contato direto com secreções infecciosas de um caso de COVID-19 (por exemplo, tossirem em 
cima de você) sem usar o equipamento de proteção individual recomendado. 
 

Se alguém no ambiente escolar testar positivo para COVID-19 
• Se algum aluno ou membro do pessoal da escola testar positivo para COVID-19, só serão definidos 

como seus contatos próximos as pessoas que estiveram a menos de dois metros (6 pés) de distância 
da mesma durante no mínimo quinze minutos, enquanto estava infectada. O período infeccioso 
começa 2 dias antes do início dos sintomas. Se alguém estiver assintomático, considera-se que o 
período infeccioso começa 2 dias antes da coleta de seu teste positivo. Embora o Guia anterior 
afirmasse que todos os alunos de uma turma do ensino fundamental seriam definidos como contatos 
próximos, esse novo Guia estabelece uma definição mais restrita de contato próximo que reflete as 
determinações do DPH (Departamento de Saúde Pública). 

 
Política de quando um contato próximo pode retornar à escola 

• Todos os contatos próximos devem ser testados, mas serão colocados em autoquarentena por 14 dias 
após a última exposição à pessoa que testou positivo, independentemente do resultado do teste. Após 
consultas adicionais à comunidade médica, estamos atualizando este Guia, pois o vírus pode 
provocar doenças de 2-14 dias após a exposição e até mesmo pessoas assintomáticas podem 
transmitir o vírus. De agora em diante, mesmo que alguém identificado como contato próximo 

                                                
5 https://www.mass.gov/doc/covid-19-testing-guidance/download 
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receber um resultado de teste negativo, esta pessoa continuará em autoquarentena por 14 dias, pois o 
vírus pode levar até 14 dias para causar a doença.  

 
 
Política de quando alguém do pessoal da escola/aluno pode retornar à escola após ter sintomas de 
COVID-19 

• Se alguém do pessoal da escola ou aluno tiver sintomas semelhantes aos do COVID-19, esta pessoa 
poderá retornar à escola depois de ter testado negativo para COVID-19, apresentar melhora dos 
sintomas e não apresentar febre durante pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos para 
redução da febre. Se algum profissional de saúde fizer um diagnóstico alternativo para os sintomas 
semelhantes a COVID-19, esta pessoa poderá retornar à escola com base nas recomendações 
correspondentes a este diagnóstico alternativo (como, por exemplo, influenza/gripe ou faringite por 
estreptococo). 

• Se alguém do pessoal da escola ou aluno apresentar sintomas semelhantes aos do COVID-19 e optar 
por não ser testado, esta pessoa poderá retornar à escola 10 dias após o início dos sintomas, desde 
que apresente melhora dos sintomas e não apresente febre durante pelo menos 24 horas antes do 
retorno à escola sem o uso de medicamentos para redução da febre.  

 
Sintomas mais comuns de COVID-19 e exigências de teste 
 
A principal providência a tomar se algum dos seguintes sintomas estiver presente é FICAR EM CASA. A 
nossa saúde coletiva depende, em parte, da atenção e responsabilidade individuais. Saiba que alguns 
sintomas da COVID-19 são os mesmos da gripe ou de um resfriado forte; não espere que seja outra 
condição. Quando em dúvida, fique em casa.     
 
FIQUE EM CASA se tiver algum dos sintomas relacionados.  
 
A seguir, apresentamos a lista completa de sintomas que os cuidadores devem monitorar em seus filhos, e 
que o pessoal da escola deve automonitorar:6 7 

❏ Febre (100,0° Fahrenheit/37,7° Celsius ou acima), calafrios ou calafrios agitados (o CDC baixou a 
temperatura de 100,4° F/38° Celsius para 100,0° F/37,7° Celsius) 

❏ Tosse (que não seja por outra causa conhecida, como tosse crônica) 
❏ Dificuldade em respirar ou falta de ar 
❏ Nova perda de paladar ou olfato 
❏ Dor de garganta 
❏ Dor de cabeça quando combinada com outros sintomas 
❏ Dores musculares ou no corpo 
❏ Náuseas, vômitos ou diarreia 
❏ Fadiga, quando combinada com outros sintomas 
❏ Congestão nasal ou coriza (que não sejam por outras causas conhecidas, como alergias) quando em 

combinação com outros sintomas 
 
                                                
6 DPH de Massachusetts, Testes de pessoas com suspeita de COVID-19. (13 de maio de 2020). 
7 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
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Se o pessoal da escola ou os alunos tiverem algum destes sintomas, eles farão um teste de infecção 
ativa de COVID-19 antes de voltar à escola. 
 
Toda escola terá uma lista dos locais de teste disponíveis.8 Há uma lista de locais de teste disponíveis 
aqui, e Massachusetts também tem um mapa interativo de testes. O pessoal da escola e os alunos que 
apresentarem sintomas também entrarão em contato com o médico encarregado de seu atendimento 
primário para instruções adicionais. No final deste verão, colocaremos à disposição informações adicionais 
sobre a disponibilidade de testes.  

                                                
8 Há uma lista de locais de teste disponíveis aqui, e Massachusetts tem este mapa interativo de testes. 
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Protocolos para os possíveis cenários de COVID-19 
 
Embora os protocolos específicos variem, existem alguns elementos comuns para cada cenário 
possível de COVID-19: 

ü Avalie os sintomas 
ü Mantenha distância dos outros 
ü Limpe e desinfete os espaços visitados pela pessoa 
ü Teste para COVID-19 e fique em casa enquanto aguarda os resultados  
ü Se o resultado do teste for positivo: 

- Fique em casa pelo menos 10 dias e até que pelo menos 3 dias tenham passado sem febre e 
com melhora de outros sintomas 

- Monitore os sintomas  
- Notifique a escola e os contatos pessoais próximos 
- Atenda à chamada do conselho de saúde local ou da Cooperativa de Rastreamento 

Comunitário de Massachusetts (Massachusetts Community Tracing Collaborative) para 
ajudar a identificar contatos próximos, ajudando-os a evitar a transmissão 

- Liberação segura pelos rastreadores de contatos (Cooperativa de Rastreamento Comunitário 
ou conselho de saúde local) para retorno à escola 

 
As páginas a seguir descrevem protocolos para os cenários abaixo.  
 
Seção 1: Protocolos para exposição individual ou teste positivo individual 
 

• Protocolo: O aluno ou pessoal da escola testam positivo para COVID-19 
• Protocolo: Contato próximo do aluno ou pessoal da escola testam positivo para COVID-19 
• Protocolo: O aluno apresenta sintomas no ônibus 
• Protocolo: O aluno apresenta sintomas na escola 
• Protocolo: Pessoal da escola apresenta sintomas em casa 
• Protocolo: Pessoal da escola apresenta sintomas na escola 

 
Seção 2: Protocolos para possibilidade de fechamento (parcial ou total) da escola ou fechamento do 
distrito  
 

• Protocolo: Presença de vários casos na escola ou no distrito 
• Protocolo: Presença de número significativo de casos novos em um município  
• Protocolo: Regressão estadual para fase anterior à reabertura 
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   GUIA DE CONSULTA RÁPIDA Principais ações para eventos individuais de 
COVID-19  
 

Evento Localização do evento Resultados dos testes Quarentena 

Alguém com 
sintomas 

Quem apresentar sintomas em 
casa deve ficar em casa e ser 
testado. 
 
O aluno que apresentar 
sintomas no ônibus ou na escola 
deve usar máscara e manter um 
distanciamento físico rigoroso. 
Este aluno será, então, atendido 
pela enfermeira, ficando na sala 
de espera médica até poder ir 
para casa. Este aluno não será 
enviado para casa no ônibus.  
Se alguém do pessoal da escola 
apresentar sintomas na escola 
deverá encontrar outra pessoa 
capaz de assumir suas tarefas e, 
em seguida, ir para casa e ser 
testado.  

Testes individuais negativos 

Volte à escola assim que 
assintomático por 24 horas sem o 
uso de medicamentos para redução 
da febre. 

Testes individuais positivos 

Fique em casa (exceto para obter 
cuidados médicos), monitore 
sintomas, notifique a escola, 
notifique contatos pessoais 
próximos, ajude a escola nas 
iniciativas de rastreamento de 
contatos, e atenda à chamada da 
Cooperativa de Rastreamento 
Comunitário de Massachusetts ou 
conselho de saúde local. A maioria 
das pessoas com doença 
relativamente leve precisará ficar em 
autoisolamento durante pelo menos 
10 dias e até passar pelo menos 3 
dias sem febre e com melhora de 
outros sintomas. 

Pessoa não testada 

Fique em casa em autoisolamento 
durante 10 dias a partir do início dos 
sintomas e volte, em seguida, assim 
que assintomático por 24 horas sem 
o uso de medicamentos para redução 
da febre. 

    

Pessoa 
exposta a 
caso 
individual 
positivo de 
COVID-19 

Se a pessoa estiver em casa e 
souber que esteve em contato 
próximo com pessoa que testou 
positivo para COVID-19, ela 
deve ficar em casa e ser testada 
4 ou 5 dias após sua última 
exposição.  
 
Se a pessoa estiver na escola e 
souber que esteve em contato 
próximo com pessoa que testou 
positivo para COVID-19, 
deverá usar máscara pelo resto 
do dia (inclusive se forem 
alunos do jardim de infância K-
1) e manter um distanciamento 
físico rigoroso. Ao final do dia, 
irá para casa sem viajar no 

Testes individuais negativos Fique em casa em autoquarentena 
por 14 dias desde a sua exposição. 

Testes individuais positivos 

Fique em casa (exceto para obter 
cuidados médicos), monitore 
sintomas, notifique a escola, 
notifique contatos pessoais 
próximos, ajude a escola nas 
iniciativas de rastreamento de 
contatos, e atenda à chamada da 
Cooperativa de Rastreamento 
Comunitário de Massachusetts ou 
conselho de saúde local. A maioria 
das pessoas com doença 
relativamente leve precisará ficar em 
autoisolamento durante pelo menos 



 

9 
 

ônibus. Deverá então ficar em 
casa e ser testada 4 ou 5 dias 
após sua última exposição. 

10 dias e até passar pelo menos 3 
dias sem febre e com melhora de 
outros sintomas. 

Pessoa não testada Fique em casa em autoquarentena 
por 14 dias desde a sua exposição. 

 
Seção 1: Protocolos para exposição individual ou teste positivo individual 
 
Protocolo: O aluno ou pessoal da escola testam positivo para COVID-19 
 

1. O aluno ou pessoal da escola devem ficar em casa (exceto para obter cuidados médicos), monitorar 
seus sintomas, notificar a escola, notificar contatos pessoais próximos, ajudar a escola nas iniciativas 
de rastreamento de contatos, e atender a chamada da Cooperativa de Rastreamento Comunitário de 
Massachusetts ou conselho de saúde local. A maioria das pessoas com doença relativamente leve 
precisará ficar em autoisolamento durante pelo menos 10 dias e até passar pelo menos 3 dias sem 
febre e com melhora de outros sintomas.  
 

2. O pai/cuidador do aluno ou membro do pessoal da escola informará à devida autoridade na escola 
(por exemplo, a pessoa designada como líder de COVID-19 na escola) que a pessoa testou positivo 
para COVID-19. O líder de COVID-19 designado na escola, por sua vez, notificará os outros 
conforme predeterminado pela escola (por exemplo, a direção da escola, ou ponto de contato médico 
ou enfermaria da escola, a administração dos prédios, o pessoal da manutenção).  
 

3. Determine se o aluno ou alguém do pessoal da escola estavam nas instalações durante o período 
começando dois dias antes do início dos sintomas (ou do teste positivo se não tiver sintomas) até o 
momento do isolamento.  

a. Nesse caso, feche imediatamente as áreas visitadas pela pessoa que testou positivo para 
COVID-19 até que essas áreas possam ser limpas e desinfetadas, caso isso ainda não tenha 
ocorrido.  

b. Limpe e desinfete imediatamente a sala de aula do aluno ou de alguém do pessoal da escola e 
quaisquer outras instalações (por exemplo, instalações de atividades extracurriculares) 
visitadas pela pessoa infectada, caso isso ainda não tenha ocorrido. 

c. Limpe e desinfete imediatamente o(s) ônibus(s) em que o aluno ou alguém do pessoal da 
escola estava, se pertinente, e caso isso ainda não tenha ocorrido. 
 

4. Notifique casos de contatos próximos às famílias e pessoal da escola:  
a. A escola identificará os possíveis "contatos próximos" do aluno ou de alguém do pessoal da 

escola com base no mapeamento dos assentos marcados. Só serão definidos como contatos 
próximos as pessoas que estiveram a menos de 2 metros (6 pés) de distância de alguém 
durante no mínimo quinze minutos, enquanto estava infectada. Essa definição será usada para 
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os alunos, professores e pessoal da escola.  O período infeccioso começa dois dias antes do 
início de sintomas (ou dois dias antes da data do teste positivo, se não houver sintomas) e 
inclui até o momento em que o aluno/professor/pessoal da escola ficou isolado. Leve em 
conta os alunos e membros do pessoal da escola que estavam em contato próximo na sala de 
aula, no ônibus escolar, em outros ambientes da escola ou em atividades extracurriculares.  

b. Envie uma notificação para o pessoal da escola/professores e famílias dos alunos em contato 
próximo se houver um teste positivo, sem identificar especificamente o aluno ou membro do 
pessoal da escola cujo teste foi positivo. 

c. Estas notificações enviadas para as famílias/pessoal da escola devem:  
i. Informá-los de que houve um teste positivo (sem especificar a pessoa) na 

turma/ônibus do aluno ou em outra atividade.  
ii. Explicar que como o aluno ou alguém do pessoal da escola ficaram a menos de dois 

metros (6 pés) da pessoa com teste positivo durante 15 minutos ou mais, eles serão 
considerados como "contato próximo" e, por isso, deverão ser testados. Ter os 
assentos marcados e manter os mapeamentos dos assentos atualizados ajudará a 
identificar quem deve ser instruído a ser testado: especialmente os que estavam 
sentados ao lado do aluno, além de outros que também mantiveram contato próximo 
com este aluno.  

iii. Instrua os contatos próximos a se isolarem antes do seu teste e enquanto aguardam os 
resultados. Em geral, como o maior rendimento do teste só ocorre alguns dias após a 
exposição, o ideal é evitar realizar o teste menos de 4 ou 5 dias após a sua última 
exposição. (Em outras palavras, se a exposição se prolongou por vários dias, o melhor 
momento para testar é 4 ou 5 dias após o final do período de exposição). 

iv. Os contatos próximos serão testados para COVID-19 em um dos locais de teste de 
Massachusetts.9 Os centros podem exigir uma triagem prévia, indicação e/ou horário 
marcado.  

v. Os contatos próximos serão solicitados a comunicar os resultados de seus testes à 
escola. Eles não retornarão à escola até que tenham ficado em quarentena durante 14 
dias. Isso inclui os contatos próximos que recebem resultados de testes negativos ou 
que optam por não serem testados.10 

vi. Lembre às famílias e/ou pessoal da escola que não devem manter contato com 
pessoas com risco mais elevado (como, por exemplo, avós e pessoas com condições 
médicas subjacentes). 

vii. Lembre às famílias e/ou pessoal da escola para consultarem a lista de sintomas de 
COVID-19 que deverão monitorar. 

d. Se a escola souber de um teste positivo de COVID-19 original no meio de um dia letivo:  
i. A escola identificará rapidamente as pessoas que possam ser "contatos próximos" do 

aluno, e notificará os alunos e suas famílias. 
ii. Certifique-se de que os alunos que possam ser considerados contatos próximos 

estejam usando máscaras, inclusive os alunos do pré-escolar até a primeira série. A 
escola fornecerá máscaras extras, conforme necessário. Imponha rigorosamente o 
distanciamento físico. Exija que os alunos lavem as mãos. 

                                                
9 https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-  
10 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html   
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iii. Os cuidadores/responsáveis dos contatos próximos podem buscar os alunos antes do 
fim das aulas. Os cuidadores/responsáveis usarão máscara/cobertura facial ao buscar 
o aluno. Os alunos que forem contatos próximos e os alunos com algum sintoma não 
voltarão para casa no ônibus escolar. Como precaução, os cuidadores/responsáveis e 
os alunos, além do pessoal da escola lavarão as mãos e mudarão suas roupas ao 
chegarem à casa.   

iv. Os contatos próximos não voltarão à escola até ficarem em quarentena durante 14 
dias11 e serão solicitados a comunicar os resultados de seus testes à escola.  

e. Se for viável, para ajudar no rastreamento dos contatos, faça uma lista incluindo o número de 
telefone e e-mail dos demais contatos próximos mantidos com o aluno ou membro do pessoal 
da escola, começando dois dias antes do início dos sintomas (ou teste positivo se não tiver 
sintomas) até que a pessoa infectada tenha sido isolada.  

 
6. SE O TESTE DE OUTRAS PESSOAS NA ESCOLA FOR POSITIVO: Execute todas as etapas deste 
protocolo para essa pessoa. SIGA TAMBÉM O: “Protocolo: Presença de vários casos na escola”. 
 
7. SE NINGUÉM TESTOU POSITIVO NA ESCOLA: Os contatos próximos serão solicitados a 
comunicar os resultados de seus testes à escola. Eles não retornarão à escola até que tenham ficado em 
quarentena durante 14 dias.  Isso inclui os contatos próximos que recebem resultados de testes negativos ou 
que optam por não serem testados.  
 
Qualquer área da escola visitada por alguém que testou positivo para COVID-19 deve ser fechada e/ou 
limpa e desinfetada. A área poderá ser usada 12 horas após a limpeza e desinfecção. 
 
 
  

                                                
11 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html   
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Protocolo: Contato próximo do aluno ou pessoal da escola testam positivo para 
COVID-19 
 

1. A orientação atual do DPH (Departamento de Saúde Pública) de Massachusetts é que todos os 
contatos próximos de alguém que testou positivo para COVID-19 devem ser testados.12  
 

2. O aluno ou membro do pessoal da escola, que estiveram em contato próximo com alguém que testou 
positivo para COVID-19, serão testados em um dos locais de teste de Massachusetts.13 Os centros 
podem exigir uma triagem prévia, indicação e/ou horário marcado. 

 
3. Os contatos próximos ficarão isolados em casa antes de fazer o teste e enquanto aguardam os 

resultados do teste.  
 

4. Os contatos próximos serão solicitados a comunicar os resultados de seus testes à escola. Eles não 
retornarão à escola até que tenham ficado em quarentena durante 14 dias. Isso inclui os contatos 
próximos que recebem resultados de testes negativos ou que optam por não serem testados.14 Como 
os testes realizados muito cedo podem dar um resultado falso negativo, o ideal é que o teste seja 
realizado não antes de 4 ou 5 dias após o último contato com a pessoa que testou positivo. 
 

5. SE TESTOU POSITIVO: O aluno ou pessoal da escola deverão ficar em casa (exceto para obter 
cuidados médicos), monitorar seus sintomas, notificar a escola, notificar contatos pessoais próximos, 
ajudar a escola nas iniciativas de rastreamento de contatos, e atender a chamada da Cooperativa de 
Rastreamento Comunitário de Massachusetts ou conselho de saúde local. A maioria das pessoas com 
doença relativamente leve precisará ficar em autoisolamento durante pelo menos 10 dias e até passar 
pelo menos 3 dias sem febre e com melhora de outros sintomas. SIGA AS ETAPAS DO: 
“Protocolo: O aluno/pessoal da escola testam positivo para COVID-19”. 

 
 
  

                                                
12 https://www.mass.gov/doc/covid-19-testing-guidance/download 
13 https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-  
14 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html   
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Protocolo: Aluno com sintomas em casa 
 

1. A família monitorará os alunos em casa todas as manhãs quanto aos sintomas mais comuns do 
COVID-19 (consulte a lista acima). 

a. SE NÃO HOUVER SINTOMAS:  
i. Mande o aluno para a escola.  

b. SE HOUVER ALGUM SINTOMA:  
i. Não mande o aluno para a escola.  

ii. Ligue para o ponto de contato para COVID-19 da escola e informe que o aluno ficará 
em casa devido aos sintomas. 

iii. A orientação atual do DPH de Massachusetts é de que todas as pessoas com sintomas 
em Massachusetts devem ser testadas, mesmo aquelas com sintomas leves.15 A 
pessoa que não quiser ser testada poderá voltar à escola 10 dias16 após o início dos 
sintomas, desde que seus sintomas tenham melhorado e tenham estado sem febre 
durante pelo menos 24 horas antes de voltar à escola sem o uso de medicamentos para 
redução da febre.  

iv. O aluno será testado em um dos locais de teste de Massachusetts.17 Os centros podem 
exigir uma triagem prévia, indicação e/ou horário marcado.  

v. Fique isolado em casa até receber os resultados do teste.  
vi. Proceda da seguinte forma, de acordo com os resultados do teste: 

1. SE NEGATIVO: Os alunos poderão voltar à escola depois de testarem 
negativo para COVID-19, terem melhora dos sintomas e de estarem sem febre 
durante pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos para redução da 
febre. Se algum profissional de saúde fizer um diagnóstico alternativo para os 
sintomas semelhantes aos do COVID-19, esta pessoa poderá retornar à escola 
com base nas recomendações correspondentes a este diagnóstico alternativo 
(como, por exemplo, influenza/gripe ou faringite por estreptococos).  

2. SE POSITIVO: O aluno deverá ficar em casa (exceto para obter cuidados 
médicos), monitorar seus sintomas, notificar a escola, notificar contatos 
pessoais próximos, ajudar a escola nas iniciativas de rastreamento de contatos, 
e atender a chamada da Cooperativa de Rastreamento Comunitário de 
Massachusetts ou conselho de saúde local. A maioria das pessoas com doença 
relativamente leve precisará ficar em autoisolamento durante pelo menos 10 
dias e até passar pelo menos 3 dias sem febre e com melhora de outros 
sintomas. 18 SIGA AS ETAPAS DO: “Protocolo: O aluno/pessoal da escola 
testam positivo para COVID-19”. 

  

                                                
15 https://www.mass.gov/doc/covid-19-testing-guidance/download  
16 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html 
17 https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-  
18 https://www.mass.gov/doc/information-sheet-how-to-self-quarantine-and-self-isolate/download  
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Protocolo: O aluno apresenta sintomas no ônibus 
 

1. Embora as famílias sejam a primeira e mais importante linha de defesa para o monitoramento de 
sintomas, os motoristas e monitores de ônibus também desempenham um papel importante na 
sinalização de possíveis sintomas nos alunos. Observação: Isso exigirá o treinamento dos motoristas 
de ônibus (e dos monitores, se pertinente). 
 

2. Se forem observados sintomas quando o aluno entrar no ônibus e se houver algum cuidador presente, 
não permita que o aluno embarque no ônibus. O cuidador deve então SEGUIR O: “Protocolo: 
Aluno com sintomas em casa”. 

 
3. Se o aluno já estiver no ônibus, certifique-se de que o aluno está com máscara e a mantenha 

cobrindo o nariz e a boca o tempo todo. Se o aluno não tiver uma máscara, o motorista do ônibus 
deve estar preparado para lhe fornecer uma.  Certifique-se de que os outros alunos mantêm suas 
máscaras cobrindo o nariz e a boca o tempo todo. Certifique-se de que este aluno mantém o 
distanciamento físico necessário em relação aos demais alunos.  
 

4. Se as janelas do ônibus ainda não estiverem abertas, elas serão abertas o mais possível se o clima 
permitir. 

 
5. O motorista/monitor do ônibus ligará com antecedência para o despachante do serviço de ônibus. O 

despachante de serviço de ônibus deve estar equipado com os devidos números de celular do pessoal 
da escola e do distrito (pessoal médico ou da enfermaria). O despachante entrará em contato com a 
escola para informar a enfermaria da escola (ou o ponto de contato médico da escola) sobre a 
possibilidade de sintomas em algum dos menores.  

 
6. O enfermeiro (ou ponto de contato médico) da escola deve esperar o ônibus chegar, usando uma 

máscara. Sendo viável, o aluno com possíveis sintomas deve ser o primeiro a sair do ônibus.  
 

7. O ônibus será limpo/desinfetado. 
 

8. O enfermeiro (ou ponto de contato médico da escola) avaliará o aluno quanto aos sintomas (consulte 
acima na lista de: “Sintomas mais comuns de COVID-19”). 

a. SE HOUVER ALGUM SINTOMA: 
i. Coloque o aluno na sala de espera médica designada. Deve haver supervisão deste 

local.  Se viável, consideradas as eventuais limitações de espaço e pessoal, 
recomenda-se que as escolas forneçam a cada aluno a sua própria sala de espera. 
Havendo mais de um aluno na mesma sala de espera de cada vez, cada aluno deverá 
estar a pelo menos dois metros (6 pés) de distância (e ficar o mais longe possível), 
além de usar uma máscara cirúrgica (que não seja de tecido nem do tipo N95) 
enquanto estiver na sala de espera médica.19 Se o aluno ainda não tiver uma máscara 
cirúrgica, a escola lhe fornecerá uma. As escolas também devem estar equipadas com 
o EPI (equipamentos de proteção individual) para o pessoal envolvido na supervisão 

                                                
19 https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-
face-masks#s2 
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da sala de espera. Será rigorosamente obrigatório o uso de máscara que cubra o nariz 
e a boca de cada pessoa na sala o tempo todo. Os alunos podem fazer seus trabalhos 
escolares específicos ou realizar outras atividades na sala de espera médica.  

ii. Chame o cuidador/responsável para buscar o aluno.  
1. SE O CUIDADOR/RESPONSÁVEL PUDER BUSCAR O ALUNO 

DURANTE O DIA: O aluno aguarda para ser pego na sala de espera médica. 
Os cuidadores/responsáveis usarão máscara/cobertura facial ao buscar o 
aluno. Os alunos não voltarão para casa no ônibus escolar. Como precaução, 
os cuidadores/responsáveis e os alunos, ao chegarem em casa, lavarão as mãos 
e mudarão suas roupas. 

2. SE O CUIDADOR/RESPONSÁVEL NÃO PUDER BUSCAR O ALUNO 
DURANTE O DIA: O aluno deve esperar na sala de espera médica até o final 
do dia para ser pego pelo cuidador/responsável. O aluno não irá para casa no 
ônibus escolar com os outros alunos.  

iii. A orientação atual do DPH de Massachusetts é de que todas as pessoas com sintomas 
em Massachusetts devem ser testadas, mesmo aquelas com sintomas leves.20 A 
pessoa que não quiser ser testada poderá voltar à escola 10 dias21 após o início dos 
sintomas, desde que apresente melhora dos sintomas e não apresente febre durante 
pelo menos 24 horas antes de voltar à escola sem o uso de medicamentos para baixar 
a febre.  

iv. O aluno será testado em um dos locais de teste de Massachusetts.22 Os centros podem 
exigir uma triagem prévia, indicação e/ou horário marcado. 

v. Fique isolado em casa até receber os resultados do teste. 
vi. Proceda da seguinte forma, de acordo com os resultados do teste: 

1. SE NEGATIVO: Os alunos poderão voltar à escola depois de testarem 
negativo para COVID-19, terem melhora dos sintomas e estarem sem febre 
durante pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos para redução da 
febre. Se algum profissional de saúde fizer um diagnóstico alternativo para os 
sintomas semelhantes aos do COVID-19, esta pessoa poderá retornar à escola 
com base nas recomendações correspondentes a este diagnóstico alternativo 
(como, por exemplo, influenza/gripe ou faringite por estreptococo).  

2. SE POSITIVO: O aluno deverá ficar em casa (exceto para obter cuidados 
médicos), monitorar seus sintomas, notificar a escola, notificar contatos 
pessoais próximos, ajudar a escola nas iniciativas de rastreamento de contatos, 
e atender a chamada da Cooperativa de Rastreamento Comunitário de 
Massachusetts ou conselho de saúde local. A maioria das pessoas com doença 
relativamente leve precisará ficar em autoisolamento durante pelo menos 10 
dias e até passar pelo menos 3 dias sem febre e com melhora de outros 
sintomas. 23 SIGA AS ETAPAS DO: “Protocolo: O aluno/pessoal da escola 
testam positivo para COVID-19”. 

b. SE NÃO HOUVER SINTOMAS:  

                                                
20 https://www.mass.gov/doc/covid-19-testing-guidance/download  
21 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html   
22 https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-  
23 https://www.mass.gov/doc/information-sheet-how-to-self-quarantine-and-self-isolate/download  
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i. Se a avaliação mostrar que o aluno não tem sintomas, mande o aluno assistir às aulas.  
 
Protocolo: O aluno apresenta sintomas na escola  
 

1. Embora as famílias sejam a primeira linha de defesa mais importante para o monitoramento dos 
sintomas, os professores desempenharão um papel importante no encaminhamento de possíveis 
alunos com sintomas à enfermaria ou outro ponto de contato médico da escola. (Observação: Isso 
exigirá treinamento para os professores). 
 

2. O professor deve assegurar que o aluno está usando uma máscara que cobre completamente o nariz e 
a boca o tempo todo.  

 
3. O professor ligará para a enfermaria ou ponto de contato médico da escola para informar sobre a 

possibilidade de haver um caso. Alguém da enfermaria ou ponto de contato médico da escola vem 
buscar o aluno na sala de aula. 

 
4. O enfermeiro (ou ponto de contato médico da escola) avaliará o aluno quanto aos sintomas (consulte 

acima na lista de: “Sintomas mais comuns de COVID-19”). 
a. SE HOUVER ALGUM SINTOMA: 

i. Coloque o aluno na sala de espera médica designada. Deve haver supervisão deste 
local.  Se viável, consideradas as eventuais limitações de espaço e pessoal, 
recomenda-se que as escolas forneçam a cada aluno a sua própria sala de espera. 
Havendo mais de um aluno na mesma sala de espera de cada vez, cada aluno deverá 
estar a pelo menos dois metros (6 pés) de distância (e ficar o mais longe possível), 
além de usar uma máscara cirúrgica (que não seja de tecido nem do tipo N95) 
enquanto estiver na sala de espera médica.24 Se o aluno ainda não tiver uma máscara 
cirúrgica, a escola lhe fornecerá uma. As escolas também devem estar equipadas com 
o EPI (equipamentos de proteção individual) para o pessoal envolvido na supervisão 
da sala de espera. Será rigorosamente obrigatório o uso de máscara que cubra o nariz 
e a boca de cada pessoa na sala o tempo todo. Os alunos podem fazer seus trabalhos 
escolares específicos ou realizar outras atividades na sala de espera médica. 

ii. Chame o cuidador/responsável para buscar o aluno.  
1. SE O CUIDADOR/RESPONSÁVEL PUDER BUSCAR O ALUNO 

DURANTE O DIA: O aluno aguarda para ser pego na sala de espera médica. 
Os cuidadores/responsáveis usarão máscara/cobertura facial ao buscar o 
aluno. Os alunos não voltarão para casa no ônibus escolar. Como precaução, 
os cuidadores/responsáveis e os alunos, ao chegarem à casa, lavarão as mãos e 
mudarão suas roupas. 

2. SE O CUIDADOR/RESPONSÁVEL NÃO PUDER BUSCAR O ALUNO 
DURANTE O DIA: O aluno deve esperar na sala de espera médica até o final 
do dia para ser pego pelo cuidador/responsável. O aluno não irá para casa no 
ônibus escolar com os outros alunos.  

                                                
24 https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-
face-masks#s2 
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iii. A orientação atual do DPH de Massachusetts é de que todas as pessoas com sintomas 
em Massachusetts devem ser testadas, mesmo aquelas com sintomas leves.25 A 
pessoa que não quiser ser testada poderá voltar à escola 10 dias26 após o início dos 
sintomas, desde que apresente melhora dos sintomas e não apresente febre durante 
pelo menos 24 horas antes de voltar à escola sem o uso de medicamentos para 
redução da febre.  

iv. O aluno será testado em um dos locais de teste de Massachusetts.27 Estes locais de 
teste podem exigir uma triagem prévia, indicação e/ou horário marcado. 

v. Fique isolado em casa até receber os resultados do teste. 
vi. Proceda da seguinte forma, de acordo com os resultados do teste: 

1. SE NEGATIVO: Os alunos poderão voltar à escola depois de testarem 
negativo para COVID-19, apresentarem melhora dos sintomas e não 
apresentarem febre durante pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos 
para redução da febre. Se algum profissional de saúde fizer um diagnóstico 
alternativo para os sintomas semelhantes aos do COVID-19, esta pessoa 
poderá retornar à escola com base nas recomendações correspondentes a este 
diagnóstico alternativo (como, por exemplo, influenza/gripe ou faringite por 
estreptococos).  

2. SE POSITIVO: O aluno deverá ficar em casa (exceto para obter cuidados 
médicos), monitorar seus sintomas, notificar a escola, notificar contatos 
pessoais próximos, ajudar a escola nas iniciativas de rastreamento de contatos, 
e atender a chamada da Cooperativa de Rastreamento Comunitário de 
Massachusetts ou conselho de saúde local. A maioria das pessoas com doença 
relativamente leve precisará ficar em autoisolamento durante pelo menos 10 
dias e até passar pelo menos 3 dias sem febre e com melhora de outros 
sintomas. 28 SIGA AS ETAPAS DO: “Protocolo: O aluno ou pessoal da 
escola testam positivo para COVID-19.” 

b. SE NÃO HOUVER SINTOMAS:  
i. Se a avaliação mostrar que o aluno não tem sintomas, mande o aluno voltar para a 

sala de aula.  
 
 
Protocolo: Pessoal da escola apresenta sintomas em casa 
 

1. O pessoal da escola fará automonitoramento em casa todas as manhãs quanto aos sintomas mais 
comuns do COVID-19 (consulte acima a lista de: “Sintomas mais comuns de COVID-19”). 

a. SE NÃO HOUVER SINTOMAS:  
i. Compareça ao trabalho. 

b. SE HOUVER ALGUM SINTOMA:  
i. Não compareça ao trabalho. 

                                                
25 https://www.mass.gov/doc/covid-19-testing-guidance/download  
26 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html   
27 https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-  
28 https://www.mass.gov/doc/information-sheet-how-to-self-quarantine-and-self-isolate/download  
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ii. Entre em contato com o ponto de contato de COVID-19 e/ou outro mecanismo de 
notificação de faltas às aulas, estabelecido pela escola.  

iii. A orientação atual do DPH de Massachusetts é de que todas as pessoas com sintomas 
em Massachusetts devem ser testadas, mesmo aquelas com sintomas leves.29 A 
pessoa que não quiser ser testada poderá voltar à escola 10 dias30 após o início dos 
sintomas, desde que apresente melhora dos sintomas e não apresente febre durante 
pelo menos 24 horas antes de voltar à escola sem o uso de medicamentos para 
redução da febre. O pessoal da escola será testado em um dos locais de teste de 
Massachusetts.31 Os centros podem exigir uma triagem prévia, indicação e/ou horário 
marcado.  

iv. Fique isolado em casa até receber os resultados do teste.  
v. Proceda da seguinte forma, de acordo com os resultados do teste: 

1. SE NEGATIVO: O membro do pessoal da escola poderá voltar à escola 
depois de testar negativo para COVID-19, apresentar melhora dos sintomas e 
não apresentar febre durante pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos 
para redução da febre. Se algum profissional de saúde fizer um diagnóstico 
alternativo para os sintomas semelhantes aos do COVID-19, esta pessoa 
poderá retornar à escola com base nas recomendações correspondentes a este 
diagnóstico alternativo (como, por exemplo, influenza/gripe ou faringite por 
estreptococo).  

2. SE POSITIVO: O membro do pessoal da escola deve ficar em casa (exceto 
para receber atendimento médico), monitorar seus sintomas, notificar a escola, 
notificar os contatos pessoais próximos, ajudar a escola nas iniciativas de 
rastreamento de contatos, e atender a chamada da Cooperativa de 
Rastreamento Comunitário de Massachusetts ou do conselho de saúde local. A 
maioria das pessoas com doença relativamente leve precisará ficar em 
autoisolamento durante pelo menos 10 dias e até passar pelo menos 3 dias sem 
febre e com melhora nos outros sintomas. 32 SIGA AS ETAPAS DO: 
“Protocolo: O aluno/pessoal da escola testam positivo para COVID-19”. 

                                                
29 https://www.mass.gov/doc/covid-19-testing-guidance/download  
30 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html   
31 https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-  
32 https://www.mass.gov/doc/information-sheet-how-to-self-quarantine-and-self-isolate/download  
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Protocolo: Pessoal da escola apresenta sintomas na escola 
 

1. Como observado acima, recomenda-se que o pessoal da escola não compareça à escola se estiver 
apresentando algum sintoma de COVID-19.  
 

2. Se suspeitar de algum sintoma durante o dia, o membro do pessoal da escola deverá seguir os 
protocolos da escola para que outro adulto cubra sua aula no meio do dia, se necessário, e ir à 
enfermaria (ou ponto de contato médico) da escola para avaliar seus sintomas.  

a. SE NÃO HOUVER SINTOMAS: O membro do pessoal da escola deverá seguir os 
protocolos padrão da escola para ser dispensado devido à doença.  

b. SE HOUVER ALGUM SINTOMA:  
i. A orientação atual do DPH de Massachusetts é de que todas as pessoas com sintomas 

em Massachusetts devem ser testadas, mesmo aquelas com sintomas leves.33 A 
pessoa que não quiser ser testada poderá voltar à escola 10 dias34 após o início dos 
sintomas, desde que apresente melhora dos sintomas e não apresente febre durante 
pelo menos 24 horas antes de voltar à escola sem o uso de medicamentos para 
redução da febre.  

ii. O pessoal da escola será testado em um dos locais de teste de Massachusetts.35 Estes 
locais de teste podem exigir uma triagem prévia, indicação médica e/ou horário 
marcado.  

iii. Fique isolado em casa até receber os resultados do teste.  
iv. Proceda da seguinte forma, de acordo com os resultados do teste: 

1. SE NEGATIVO: O membro do pessoal da escola poderá voltar à escola 
depois de testar negativo para COVID-19, apresentar melhora dos sintomas e 
não apresentar febre durante pelo menos 24 horas sem o uso de medicamentos 
para redução da febre. Se algum profissional de saúde fizer um diagnóstico 
alternativo para os sintomas semelhantes aos do COVID-19, esta pessoa 
poderá retornar à escola com base nas recomendações correspondentes a este 
diagnóstico alternativo (como, por exemplo, influenza/gripe ou faringite por 
estreptococo).  

2. SE POSITIVO: O membro do pessoal da escola deverá ficar em casa (exceto 
para receber atendimento médico), monitorar seus sintomas, notificar a escola, 
notificar os contatos pessoais próximos, ajudar a escola nas iniciativas de 
rastreamento de contatos, e atender a chamada da Cooperativa de 
Rastreamento Comunitário de Massachusetts ou do conselho de saúde local. A 
maioria das pessoas com doença relativamente leve precisará ficar em 
autoisolamento durante pelo menos 10 dias e até passar pelo menos 3 dias sem 
febre e com melhora de outros sintomas. 36 SIGA AS ETAPAS DO: 
“Protocolo: O aluno/pessoal da escola testam positivo para COVID-19”. 

  

                                                
33 https://www.mass.gov/doc/covid-19-testing-guidance/download  
34 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html   
35 https://www.mass.gov/info-details/about-covid-19-testing#where-can-get-a-test?-  
36 https://www.mass.gov/doc/information-sheet-how-to-self-quarantine-and-self-isolate/download  
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Seção 2: Protocolos para possibilidade de fechamento (parcial ou total) da escola ou 
fechamento do distrito 
 
Protocolo: Presença de vários casos na escola ou no distrito 
 

1. Se houver mais de um caso de COVID-19 confirmado na escola ao mesmo tempo (entre os alunos 
ou pessoal da escola) ou se houver uma série de casos isolados em um curto espaço de tempo, a 
direção da escola e o superintendente deverão se articular com o conselho de saúde local para 
determinar a probabilidade de ocorrência de transmissão na escola.  
 

2. Para cada caso específico, SIGA AS ETAPAS ABAIXO: “Protocolo: O aluno ou pessoal da escola 
testam positivo para COVID-19.” Observe que, quando houver um caso isolado, os contatos 
próximos do aluno precisarão permanecer em casa e ser testados, mas não a escola toda.  

 
3. Quando se supõe a existência de uma transmissão na escola além de um grupo de estudos ou de um 

pequeno número de grupos de estudo, os dirigentes da escola e do distrito consultarão o conselho de 
saúde local quanto às próximas etapas propostas. Essas etapas devem incluir uma revisão dos 
indicadores de saúde pública específicos do município para COVID-19 e podem levar, por exemplo, 
a se tomar uma decisão para: a) fechar total ou parcialmente a escola por um curto período de tempo 
(por exemplo, 1-3 dias) para uma limpeza geral ou outra mitigação dos efeitos nas instalações, ou b) 
fechar total ou parcialmente a escola por mais tempo, considerando um prazo de quarentena de 14 
dias. 
 

4. Se houver diversos casos em várias escolas, os dirigentes da escola e do distrito devem consultar o 
conselho de saúde local quanto às próximas etapas propostas.  Essas etapas incluirão uma revisão 
dos indicadores de saúde pública específicos do município para COVID-19 e podem levar, por 
exemplo, à tomada de decisão para: a) fechar total ou parcialmente o distrito por um curto período de 
tempo (por exemplo, 1-3 dias) para uma limpeza geral ou outra mitigação dos efeitos nas 
instalações, ou b) fechar total ou parcialmente o distrito por mais tempo, considerando um prazo de 
quarentena de 14 dias. 

 
5. Antes de tomar uma decisão final sobre o fechamento da escola ou do distrito, o 

superintendente deve consultar o DESE para receber orientações adicionais. 
 
Contatos: 
Russell Johnston, Comissário Associado Sênior, Russell.Johnston@mass.gov, 781-605-4958. 
Anne Marie Stronach, Conselheira Sênior do Comissário – Pronto Atendimento, 
Anne.marie.stronach@mass.gov, 978-423-5180. 
 

6. Se for tomada a decisão de fechar por alguns dias, a escola e/ou distrito devem enviar informações e 
instruções claras às famílias e ao pessoal da escola:  

a. Informando ser possível que haja a transmissão de COVID-19 na escola e/ou no distrito 
b. Observando a possibilidade de existirem mais casos ainda sem sintomas 
c. Recomendando a quarentena de alunos, sem contato com outras pessoas 
d. Lembrando às famílias da importância de não manter contato com pessoas com risco mais 

elevado (como, por exemplo, os avós)  
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e. Lembrando às famílias que devem consultar a lista de sintomas de COVID-19 que serão 
monitorados 

f. Assegurando o fornecimento imediato de ensino remoto a todos os alunos 
 

7. Antes de trazer os alunos de volta à escola: 
a. Verifique os níveis de estoque dos suprimentos necessários (por exemplo, máscaras 

descartáveis, sabão, desinfetante para as mãos, produtos de limpeza); faça novos pedidos 
para estoque de reposição 

b. Programe um treinamento de atualização em toda a escola sobre a importância de 
procedimentos corretos de higiene (máscaras, distanciamento físico, lavagem das mãos) 

c. Reitere a natureza crítica das máscaras, do distanciamento físico e da higiene das mãos 
quando os alunos voltarem à escola. 

 
Protocolo: Presença de número significativo de casos novos em um município  
 

1. No caso de surto municipal significativo, conforme determinado pelo conselho de saúde local ou 
DPH, o superintendente e os dirigentes da escola consultarão o conselho de saúde local para 
determinar se é apropriado fechar alguma escola específica, diversas escolas ou todo o distrito. 
 

2. Antes de tomar uma decisão final sobre o fechamento da escola ou do distrito, o 
superintendente consultará o DESE para receber orientações adicionais. 
 
Contatos: 
Russell Johnston, Comissário Associado Sênior, Russell.Johnston@mass.gov, 781-605-4958. 
Anne Marie Stronach, Conselheira Sênior do Comissário – Pronto Atendimento, 
Anne.marie.stronach@mass.gov, 978-423-5180. 
 

Protocolo: Alterações de âmbito estadual na fase de reaberturas 
 

1. No início de agosto, o Governador Baker anunciou que o Estado continuará na fase 3 da reabertura 
de Massachusetts, principalmente para ajudar a apoiar um ambiente geral de retorno seguro às 
nossas escolas para o maior número possível de alunos, professores e pessoal da escola.  
 

2. Se Massachusetts regredir para uma fase anterior ou se forem feitas alterações adicionais na Fase 3, 
o DESE (em consulta com o Centro de Comando de COVID-19 de Massachusetts) se comunicará 
com os distritos escolares e escolas para determinar se o ensino presencial deve continuar nas 
escolas. Como a transmissão do vírus pode variar devido a circunstâncias e ações locais, essas 
eventuais recomendações podem ser feitas por localidade, região ou estado. 

 
 


