
Agosto de 2021

Caros pais e cuidadores Ashland:

O ano letivo de 2021-2022 será oficialmente aberto aos alunos na segunda-feira, 30 de agosto.
Estamos muito ansiosos para o retorno de alunos, professores e funcionários. Enquanto muitos de nós
esperávamos começar o ano com poucas, ou nenhuma, restrições, a variante Covid Delta tem
causado estragos em nossos planos. A fim de manter nossos alunos, professores e funcionários
seguros, o ano começará com TODOS os alunos, professores e funcionários obrigados a usar
máscaras quando dentro de nossas escolas. Esperamos que, ao instituir uma política de mascaramento
e outras medidas de mitigação, nossos alunos, professores e funcionários sejam capazes de retornar
ao aprendizado totalmente presencial durante todo o ano letivo. O Comitê Escolar da Ashland e eu
estamos comprometidos em manter todos seguros e continuaremos revisando esta política a cada
mês.

Encontre abaixo uma série de áreas que abordam as etapas de mitigação que tomaremos para garantir
que
forneçamos um ambiente o mais seguro possível para todos os alunos, professores e funcionários e,
por extensão, suas famílias e cuidadores. Cada diretor compartilhará protocolos específicos no que
diz respeito à sua construção.

À medida que informações mais relevantes forem obtidas, este documento será atualizado, portanto,
revise o documento regularmente. Todas as novas informações serão destacadas em azul para que
sejam facilmente acessíveis.

Como sempre, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo ou com
o diretor do (s) seu (s) filho (s). Mais uma vez, estou ansioso para dar as boas-vindas aos alunos,
professores e funcionários de Ashland na escola na próxima semana.

Esteja bem,

Jim Adams, Superintendente de Escolas



2021-2022Protocolos de ReaberturaPresencial

I. Ambiente de Aprendizagem de- Totalmente

As Escolas Públicas de Ashland participarão de aprendizado presencial em tempo
integral começando em 30 de agosto de 2021 de acordo com os requisitos do
Departamento de Educação descritos em o Memo de 27 de maio de 2021. Em resumo, o
memorando afirmava: “Reabertura da escola no outono de 2021: Para o outono,
todos os distritos e escolas deverão ser presenciais, em tempo integral, cinco dias por
semana, e todos os requisitos de saúde e segurança do DESE serão suspensos. Isso
inclui todos os requisitos de distanciamento físico. ” O Departamento de Educação
também removeu o ensino remoto e híbrido como opções para os distritos escolares.
Portanto, esses ambientes de aprendizagem não são legalmente permitidos e não contam
para a Lei Geral de Massachusetts sobre o Tempo de Aprendizagem do Aluno.

O distrito escolar seguirá sua abordagem usual no apoio aos alunos que devem faltar às
aulas por um período de tempo prolongado e significativo (mais de 14 dias) devido a uma
doença grave. As famílias que optam por não enviar seus filhos para uma escola pública
presencial em Ashland, devem educar seus filhos em casa, matriculá-los em uma Escola
Virtual da Commonwealth aprovada ou matriculá-los em uma escola particular aprovada.

II. Estratégias de mitigação

A. Uso de máscara

por política do comitê escolar e recomendação do Departamento de Educação de
Massachusetts em 20 de agosto de 2021, espera-se que todos os alunos nas séries Pk-12
usem máscaras dentro das escolas, independentemente do status de vacinação. O Comitê
Escolar de Ashland revisará os dados locais e estaduais a cada mês para determinar se o
mandato da máscara será suspenso para edifícios ou populações específicas.

Política da Ashland Cobertura facial EBCFA

Solicitação de máscara do Departamento de Educação de Massachusetts

2

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/covid19-guide-updates.pdf
https://drive.google.com/file/d/1x2X04dJLmVxJGKIX1JBtUjOJZ2Vy4lRf/view?usp=sharing
https://mailchi.mp/doe.mass.edu/press-releaseeducation-commissioner-to-ask-board-for-authority-to-mandate-masks-in-public-schoolsto-provide-time-to-increase-vaccinations?e=583fc2bc03


B. Ventilação

No ano passado, o distrito tomou várias medidas para aumentar a ventilação e melhorar a
qualidade do ar em nossos prédios e salas de aula. Nossas práticas refletem as
recomendações de Escolas de Saúde: Estratégias de Redução de Risco para Reabertura
de Escolas. Essas recomendações incluem a instalação de filtros de ar em ventiladores de
unidade com classificação MERV apropriada, o uso de purificadores de ar com filtros
HEPA em todas as salas de aula e a oferta de oportunidades para professores e alunos de
aprender e estar ao ar livre, quando possível. O distrito mais uma vez conduziu uma
inspeção abrangente, limpeza, desinfecção e reparo de todos os sistemas neste verão.
Sentimos que os nossos edifícios estão em excelentes condições do ponto de vista da
ventilação.

C. Distanciamento físico e configuração da lanchonete

Em 27 de maio de 2021, o Departamento de Educação suspendeu todos os requisitos de
distanciamento físico nas escolas. Embora ainda haja um debate contínuo sobre quanto
distanciamento físico é necessário para ajudar na mitigação de Covid-19, o distrito
continuará a se esforçar para obter o máximo de distância entre alunos, professores e
funcionários, quando possível. Ao usar outras medidas de mitigação, como uso de
máscara, ênfase na higiene, incentivo à vacinação e ficar em casa quando não se sentir
bem, fica claro que a distância entre os alunos, especialmente no nível fundamental, pode
ser inferior a 6 pés de distância.

Devido ao espaço limitado em nossos prédios e a fim de realizar todas as nossas
atividades acadêmicas, refeitórios verão os alunos do Pré-8º ano a uma distância de 3-6
pés, no entanto, a escola secundária não terá um limite físico colocado e os alunos serão
encorajados a comer ao ar livre e em áreas designadas onde o distanciamento pode ser
acomodado.

D. Teste de vacinação e Covid

O distrito incentiva todos os alunos, professores e funcionários a tomar a vacina COVID
quando elegível. A vacina tem se mostrado uma ferramenta poderosa na redução dos
riscos à saúde dos indivíduos. O gráfico abaixo mostra como o Distrito está se saindo em
relação ao nosso status de vacinação. Esta é uma métrica que continuaremos monitorando
para elevar nossa política de mascaramento.
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https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf


O Distrito vai participar do Programa de Testes Diagnósticos oferecido pelo estado DESE
/ DPH Programa de Testes Diagnósticos. Se o distrito determinar que este processo não é
rigoroso o suficiente, consideraremos reinstituir o Teste de Pool COVID. As famílias
serão solicitadas a dar consentimento ao distrito para que o teste possa ocorrer.

É extremamente importante que, se seu filho estiver apresentando QUALQUER
sintoma de Covid, ele fique em casa e faça o teste, e não retorne à escola até que um
resultado negativo do teste seja recebido e esteja livre de sintomas.

E. Limpeza e desinfecção

Continuaremos a seguir nossas práticas de limpeza para o ano letivo de 2020-2021,
incluindo:

● Assegurar que as áreas de alto contato (por exemplo, maçanetas, grades) sejam
limpas várias vezes ao longo do dia com desinfetante.

● Lenços desinfetantes estarão localizados nas salas de conferências e áreas de
escritório para uso.

● Sempre que possível, as portas serão mantidas abertas para limitar o toque.

F. Higiene A

lavagem das mãos remove os agentes patogênicos da superfície das mãos. Embora lavar
as mãos com água e sabão seja a melhor opção, desinfetante à base de álcool pode ser
usado quando a lavagem das mãos não estiver disponível. Os alunos e funcionários são
obrigados a praticar a higiene das mãos na chegada à escola, antes de comer, após usar o
banheiro, depois de remover a máscara suja e antes de colocar uma nova máscara e antes
da dispensa. Ao lavar as mãos, as pessoas devem usar água e sabão para lavar todas as
superfícies das mãos por pelo menos 20 segundos, aguardar a formação de espuma
visível, enxaguar abundantemente e secar com toalha descartável individual.

A higienização das mãos é necessária se a lavagem das mãos não for viável. O
desinfetante para as mãos deve conter pelo menos 60 por cento de etanol ou pelo menos
70 por cento de teor de isopropil.
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


G. Outras áreas de construção

Fontes de água

Os alunos deverão trazer sua própria garrafa de água cheia para a escola todos os dias. Os
bebedouros que requerem contato para uso serão fechados. Os alunos podem usar
bebedouros ativados por movimento ao encher garrafas de água, se for necessário
reabastecê-los durante o dia escolar. Trazer uma garrafa de água cheia de casa diminuirá o
número de idas à sala de aula e reduzirá o congestionamento do corredor.

Cacifos dos

Alunos Os alunos terão permissão para acessar os armários neste momento.

Pias,latas de lixo sem toque

estações de higienização das mãos eTodas as escolas têm várias pias para estações de
lavagem e higienização das mãos. Cada professor terá um estoque de desinfetante para as
mãos em sua sala. Todas as salas de aula e áreas comuns têm latas de lixo sem contato.

Uso de tendas ao ar livre Os

professores e funcionários são incentivados a utilizar ambientes de aprendizagem ao ar
livre, incluindo tendas instaladas quando apropriado.

III. Transporte

Todos os alunos, professores e funcionários, independentemente da idade e situação de
vacinação, devem usar uma cobertura para o rosto quando estiverem em um ônibus
escolar ou van designada para fins de transporte escolar. Além disso, as janelas de um
ônibus escolar devem permanecer abertas no mínimo 2 polegadas durante o uso.

IV. Quarentena e protocolos de rastreamento de contato

Odistrito seguirá os requisitos do estado para a quarentena de indivíduos com teste
positivo ou que sejam considerados contato próximo de um indivíduo positivo, conforme

descrito
em detalhes em https://www.doe.mass.edu /covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf.
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf


Isso inclui as seguintes diretrizes:

● Um indivíduo com diagnóstico de COVID-19 deve ser colocado em quarentena
por 10 dias a partir do início dos sintomas (ou teste positivo se assintomático).
Eles podem voltar para a
escola após 10 dias sem febre e outros sintomas foram suficientemente
resolvidos

● Contatos próximos são definidos como indivíduos que estiveram a menos de 2
metros de um indivíduo COVID-19 positivo dentro de casa, por pelo menos 15
minutos durante um período de 24 horas .

Os seguintes contatos próximos estão isentos de testes e protocolos de resposta de
quarentena:

● Indivíduos que estão totalmente vacinados eassintomáticos
● contatos próximos de aulaem que ambos os indivíduos estavam

mascarados e pelo menos três pés afastados
● contactos estreitos ônibus onde todos os indivíduos são mascarados e

janelasabertas
● Indivíduosque tiveram COVID -19 nos últimos 90 dias e são

assintomáticos

● Contatos próximos assintomáticos, mas não vacinados, podem continuar a
frequentar a escola se participarem do protocolo “Teste e Estadia”, onde os
indivíduos são testados diariamente por sete dias a partir da data da exposição
usando umrápido de
testeantígeno na escola e pode permanecer na escola se o teste for negativo.

● Contatos próximos que são assintomáticos, mas não vacinados e que não
participam do "Teste e Permanência" precisarão permanecer em casa em
quarentena por pelo menos
sete dias (retornando no oitavo dia se tiverem um teste COVID negativo e
nenhum sintoma; se nenhum teste, retornando no décimo primeiro dia se não
houver sintomas).

● Qualquer indivíduo sintomático, vacinado ou não, e que não seja um contato
próximo, deve permanecer fora da escola enquanto apresentar os sintomas, mas
pode
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retornar caso receba um teste COVID negativo e recebe um diagnóstico
alternativo de
um profissional de saúde. apresenta melhora dos sintomas e não apresenta febre
por 24
horas

. Guia dos pais para tomada de decisão durante uma pandemia (fluxograma)
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https://drive.google.com/file/d/1_jNQDmhtMLKfTYcGz0BBsmbEXuWwPBIT/view?usp=sharing


V. Atletismo e atividades extracurriculares (viagens de campo) O

atletismo ao ar livre terá zero restrições de acordo com a Política de cobertura facial da
Ashland. As atividades atléticas e internas exigirão que todos os participantes e
espectadores tenham uma cobertura facial.

As viagens de campo dos alunos serão restabelecidas mediante aprovação e contanto que
todos os protocolos COVID do distrito sejam seguidos.

VI. Reuniões 504 e IEPreuniões

Todas asIEP e 504 serão realizadas remotamente para o ano escolar de 2021-2022, a menos
que uma reunião pessoal seja solicitada por uma família.

VII. Visitantes e voluntários

A fim de garantir a segurança de todos os alunos, funcionários e professores, os voluntários
não serão permitidos no início do ano letivo. Reconhecemos e entendemos o valor dos
voluntários baseados na escola, portanto, continuaremos monitorando os dados escolares,
distritais e estaduais, a fim de atualizar os protocolos de visitação.

Os visitantes dos edifícios para se encontrarem com diretores, professores, diretores ou outros
funcionários da escola devem usar uma cobertura facial.
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