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25 de Março de 2021 
 
Caros Pais, Encarregados da Educação e Membros da Equipa da Escola Victor Mravlag nº 21, 
 
As Escolas Públicas de Elizabeth priorizam a saúde e a segurança de todos os membros da equipa. 
Ficámos hoje a saber que um indivíduo da Escola Victor Mravlag n.º 21  deu positivo para o COVID-19  e 
está atualmente a isolar-se. Não conseguimos identificar o indivíduo devido à confidencialidade da 
informação médica.  
 
O Distrito permanece vigilante durante estes tempos sem precedentes. Estamos a seguir todos os nossos 
procedimentos aprovados de acordo com o Departamento de Saúde de Nova Jersey e o nosso Plano de 
Reabertura Juntos. Além disso, consultámos o nosso Oficial de Saúde da Cidade de Elizabeth e 
conduzimos o rastreio de contactos. 
 
Esperamos que as medidas de mitigação que temos em vigor, como a máscara universal, os 
procedimentos de rastreio, o distanciamento social, o reforço dos procedimentos de limpeza e outras 
precauções, tenham o seu efeito pretendido e reduzam ou minimizem o risco de transmissão em 
ambiente escolar.  Encorajamos ospais,  alunos  e membros da equipa a continuarem a seguir as 
salvaguardas promovidas pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, tais como: 

• Uso consistente e correto de máscaras 
• Distanciamento social na maior medida possível  
• Higiene da mão e etiqueta respiratória 
• Limpeza e desinfeção 
• Rastreio de contato em colaboração com o departamento de saúde local  

  
Obrigado pelo vosso apoio nestes esforços e na vossa paciência, flexibilidade e compreensão enquanto 
trabalhamos em conjunto para promover a saúde e o bem-estar da nossa comunidade.  
 
Se tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em contactar-me pelo telefone 908-436-6131 ou 
hugelmol@epsnj.org. 
 
 
 
Sinceramente, 
Olga Hugelmeyer   

Olga Hugelmeyer   
Superintendente de Escolas   


