REOPENING RI
Informações sobre a COVID-19 para Escolas
O que acontece quando um aluno ou funcionário tiver sintomas associados à COVID-19?
• Se um aluno ou funcionário tiver algum dos sintomas referidos em abaixo, não devem ir para a escola.
• Se um aluno ou funcionário tiver algum dos sintomas referidos em abaixo enquanto estiver na escola, devem ser
enviados para casa e - se precisarem de esperar pelo transporte - devem ser isolados enquanto esperam.
• Se um aluno ou funcionário manifestar um dos primeiros quatro sintomas (os referidos na caixa verde) ou mais dois
dos outros sintomas (os referidos na caixa amarela), devem ser registados como um caso provável no Portal de
Notificações Prováveis pelo utente da escola. Exceto em circunstâncias especiais, o RIDOH não instaurará o processo
de investigação do caso ou não entrará em contacto com a escola até haver um teste com resultado positivo.
Tosse (recente)
Falta de ar ou dificuldade em respirar

Se um aluno ou funcionário tiver ALGUM destes sintomas, devem
ser isolados e enviados para casa. Eles precisam de realizar um
teste de COVID-19.

Perda de paladar recente
Perda de olfato recente
Febre (temperatura superior a 100,4° (38°)
ou sente-se febril ao toque)
Calafrios
Dores musculares ou corporais
Dor de cabeça

Se um aluno ou funcionário tiver ALGUM destes sintomas, devem
ser isolados e enviados para casa. Devem manter-se em casa até
não terem febre durante 24 horas sem a utilização de um medicamento para reduzir a febre e estiverem a sentir-se melhor (os
sintomas tiverem melhorado).
Se um aluno ou funcionário tiver DOIS OU MAIS destes sintomas,
precisam de realizar um teste de COVID-19.

Dor de garganta
Cansaço
Congestão ou corrimento nasal (recente)
Náuseas ou vómitos
Diarreia

Quando é que o aluno ou funcionário pode voltar à escola?
Se o aluno ou funcionário tiver realizado um teste de COVID-19, podem voltar à escola quando comprovarem que:
1. Receberam todos os resultados do teste de COVID-19 e estes são negativos. E
2. Não tiveram febre durante 24 horas sem tomar nenhum medicamento para reduzir a febre. E
3. Sentem-se melhor e os seus sintomas melhoraram.
Se o aluno ou funcionário não tiver realizado um teste de COVID-19 porque só teve um dos sintomas na caixa amarela
supra, podem voltar à escola quando comprovarem que:
1. Não tiveram febre durante 24 horas sem tomar nenhum medicamento para reduzir a febre. E
2. Sentem-se melhor e os sintomas melhoraram.
A comprovação pode ser verbal ou escrita, e não é necessário atestado médico.
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REOPENING RI
Informações sobre a COVID-19 para Escolas (contínuo)
E se um aluno ou funcionário testar positivo à COVID-19?
Um investigador de casos do RIDOH contactará a escola e o distrito escolar para os informar do teste positivo e para
recolher informações sobre indivíduos que possam ter entrado em contacto próximo (num raio de 1,80 m durante
mais de 15 minutos) com a pessoa que testou positivo. O investigador de casos fará perguntas sobre os grupos
estáveis em que a criança ou funcionário esteve (por exemplo, salas de aula, acolhimento pós-escolar, acolhimento
pré-escolar, autocarros, almoço, atividades desportivas, etc.); organização dos lugares; atividades; e como a sua escola
gere a recolha, entrega, transições, e utilização das casas de banho.
O aluno ou funcionário terá de ﬁcar em casa em isolamento até comprovarem que já não são contagiosos e tenham
cumprido as instruções de isolamento do RIDOH, que também serão partilhadas com a escola. A comprovação pode
ser verbal ou escrita, e não é necessário atestado médico.
O RIDOH fornecerá orientações aos distritos escolares e às escolas sobre medidas de saúde pública, incluindo quarentena, isolamento e limpeza. As escolas serão instruídas para implementar de medidas de limpeza e garantir que as
pessoas a quem foi solicitado entrar em quarentena não voltam à escola ou ao trabalho antes do fim da quarentena.
O RIDOH fornecerá às escolas modelos e orientações durante o processo de investigação de casos para comunicar
informações sobre casos positivos à comunidade escolar em geral (todos os pais, funcionários e alunos), bem como
orientações separadas para alunos e funcionários que não foram contactos próximos do indivíduo que testou positivo,
mas que fazem parte da mesma sala de aula. Espera-se que as escolas comuniquem com alunos e famílias sempre
que houver um caso de COVID-19 na escola. A escola também deve reforçar as mensagens diretas do RIDOH aos
alunos, funcionários e famílias.

E se outro aluno ou funcionário for um contacto próximo de alguém que tenha COVID-19?
Os investigadores de casos do RIDOH trabalharão com o indivíduo que tenha testado positivo à COVID-19, a escola, e o
distrito escolar para identificar contactos próximos dentro da escola.
Os alunos e funcionários que sejam contactos próximos terão de ﬁcar em quarentena (ﬁcar em casa) durante 14 dias
após o dia em que estiveram em contacto próximo com a pessoa com COVID-19.
Depois de estar em quarentena, o aluno ou funcionário pode voltar à escola quando comprovarem que:
1. O período de quarentena de 14 dias terminou;
2. Se sentir bem e não tiver quaisquer sintomas de COVID-19 referidos na primeira página, ou esses sintomas tiverem
melhorado; e
3. Se for testado e obtiver um resultado negativo no teste de COVID-19.
A comprovação pode ser verbal ou escrita, e não é necessário atestado médico.

Onde posso obter mais informações sobre a COVID-19?
RIDOH COVID-19 Educação e Assistência às Crianças
Sítio Web Regresso à Escola de Rhode Island
Guia K-12
Modelo de Formulário de Atestado
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