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4 de março de 2022 

Queridas famílias WLB, 

Antecipando o fim do mandato de máscara em 7 de março, o Distrito Escolar de West Long Branch 

continuou a avaliar nossos protocolos de saúde e segurança. As considerações abaixo foram levadas em 

conta: 

1. Continua a haver um número extremamente baixo de casos positivos em nossas escolas. No mês de 

fevereiro, a BME não teve casos positivos de COVID, e a FAS teve quatro. 

2. Nos relatórios semanais da CALI, a região centro-leste foi rebaixada para Amarela-Moderada 

depois de passar quase dois meses em Very High-Red. 

3. Dados do ano letivo WLB 2020-2021, bem como informações coletadas de distritos escolares 

vizinhos, indicam que há um número muito baixo de contatos próximos na escola que 

posteriormente testaram positivo para COVID-19. As taxas de positividade são muito mais altas 

para contatos próximos em casa. 

4. Novos desafios logísticos serão introduzidos quando máscaras faciais se tornarem 

opcionais. Buscamos informações de nossos funcionários responsáveis pelo rastreamento de 

contato e monitoramento de cronogramas de quarentena. 

À luz do exposto, consulte os seguintes protocolos que entrarão em vigor na segunda-feira, 

7 de março. Embora muitos de nós estejamos ansiosos para um retorno às operações escolares normais, 

por favor, note que o evento improvável de um surto substancial o suficiente para comprometer o 

aprendizado presencial para nossas escolas pode exigir um breve retorno a protocolos de mitigação mais 

significativos. 

Ambiente de aprendizagem opcional de máscara 

O Distrito Escolar de West Long Branch utilizará um ambiente de aprendizagem opcional a partir de 7 de 

março. 

Situações em que máscaras NÃO serão opcionais 
1. COVID-19 Indivíduos Positivos 

o Se um indivíduo que testou positivo para COVID-19 optar por encurtar a quarentena e retornar 

no dia 6, o uso de uma máscara facial será necessário dias 6-10 

o Se o uso da máscara não for possível ou desejável, o retorno à escola permanecerá no dia 11. 

2. Indivíduos sintomáticos – Indivíduos sintomáticos que esperam para ir para casa serão obrigados a 

usar uma máscara facial até que partam. Máscaras podem ser fornecidas pela enfermeira. 

Apoiando nossos alunos 
3. Pedimos que todas as famílias tenham discussões com seus filhos antes de segunda-feira, 

7 de março, para que entendam e estejam preparadas para o ambiente mascarado opcional. 

4. O Distrito Escolar de West Long Branch respeita e apoia as decisões que cada uma de nossas 

famílias tomará para seus filhos. Não haverá tolerância para qualquer forma de assédio, 

intimidação ou bullying (HIB) em relação às decisões pessoais das pessoas em relação a máscaras 

faciais ou vacinação. 

Rastreamento de contato 
Pelas seguintes razões, o rastreamento de contato será muito reduzido em nossas escolas: 
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 Os alunos farão escolhas ao longo do dia sobre quando usarão/não usarão máscara facial. Devido 

à natureza fluida dessas escolhas, o distrito não estará identificando ou rastreando estudantes que 

são desmascarados ou mascarados durante um determinado período de instrução, dia ou semana. 

 Devido à incapacidade de rastrear decisões de mascaramento e o grande número de transições ao 

longo do dia do aluno, a fidelidade, integridade e precisão do rastreamento de contato serão 

comprometidas. 

 

Avançar: 

5. Nas notas PreK-4, as famílias serão notificadas quando um indivíduo COVID positivo estiver na 

sala de casa de seus filhos. 

6. Nas notas 5-8, as famílias serão notificadas quando um indivíduo COVID positivo estiver em sua 

mesa de almoço. Além disso, nas notas 5-8, a atualização semanal do distrito para o painel 

COVID-19 incluirá o nível de nota de quaisquer casos positivos. 

Quarentena para contatos próximos 
7. Contatos próximos na escola – NÃO OBRIGATÓRIOs 

o Quarentena para indivíduos assintomáticos não será obrigatória pelo distrito. 

 Se você receber notificação de possível contato na escola, nenhuma ação é necessária 

e seu filho pode continuar aprendendo pessoalmente. Por favor, monitore 

atentamente os sintomas. 

 As famílias ainda podem optar por colocar seu filho em quarentena por até dez 

dias. Instruções virtuais serão fornecidas. 

8. Contatos próximos em casa - OBRIGATÓRIOs 

o A quarentena permanecerá necessária nos casos em que o contato próximo ocorreu em 

casa. 

Teste/Relógio de Sintomas 
9. Por favor, continue monitorando os sintomas, e não mande as crianças para a escola se estiverem 

doentes. 

10. O distrito tem um fornecimento de testes COVID-19 domésticos, e irá fornecê-los gratuitamente a 

qualquer família mediante solicitação. 

11. Os indivíduos sintomáticos continuarão a ser enviados para casa e obrigados a realizar testes de 

COVID antes de retornar aos prédios escolares, a critério da enfermeira da escola. 

Outros Protocolos 
12. A pedido, os diretores da construção acomodarão famílias que desejam que seus filhos tenham 

maior distanciamento social. Além das acomodações individuais, não haverá segregação na sala 

de aula de alunos mascarados e desmascarados. 

13. As barreiras de mesa plexi/plástico estão disponíveis mediante solicitação da família. 

Por favor, entre em contato conosco se pudermos ser de algum apoio para você ou seus filhos durante esta 

transição. 

Sinceramente, 

Christina M. Egan 

Superintendente de Escolas 

 


