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Prezadas famílias e funcionários da Malden Public School:

Entendemos que as famílias e os funcionários têm perguntas sobre o Coronavírus (COVID-19) e como
ele pode impactar a Comunidade Escolar de Malden. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC), o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e o Departamento de Saúde de Malden
continuam a garantir que o risco imediato para o público em geral permaneça baixo neste momento.
No entanto, estamos incentivando as famílias a serem particularmente vigilantes ao tomar algumas
precauções gerais para permanecer o mais saudável possível.

Tomamos precauções em nossas escolas com limpeza extra e certificando-se de que o desinfetante
para as mãos esteja disponível. Além disso, continuamos a trabalhar em estreita colaboração com a
Equipe de Gerenciamento de Emergências de Malden e o Departamento Escolar está em contato
diário com o Departamento de Saúde.

As seguintes ações podem ajudar a prevenir a propagação de doenças respiratórias:

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos
 Evitar tocar seus olhos, nariz e boca
 Evitar compartilhar copos, xícaras, utensílios de cozinha, pratos, toalhas ou outros itens.
 Evitar o contato próximo com pessoas doentes, tanto quanto possível
 Ficar em casa quando estiver doente
 Cobrir a boca quando tossir

Entre em contato com a enfermeira da escola se não tiver certeza se seu/sua filho(a) deve frequentar a
escola ou ficar em casa. Um estudante com febre deve permanecer em casa por pelo menos 24 horas
após a febre ter desaparecido sem o uso de medicamentos.

Para obter mais informações e atualizações, visite o site do Departamento de Saúde de Malden em
https://www.cityofmalden.org/706/2019-Novel-Coronavirus.

A Malden Public Schools permanecerá aberta. Trabalhamos em estreita colaboração com as
autoridades sanitárias locais, estaduais e federais e recebemos informações atualizadas. Se a situação
mudar, você pode ter certeza de que o notificaremos imediatamente.

Atenciosamente,
John Oteri, Superintendente


