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15 de Outubro de 2021 
 
Queridas Famílias das Escolas Públicas de Elizabeth, 
 
As Escolas Públicas de Elizabeth estão empenhadas em promover o bem-estar social, intelectual e físico 
como parte dos seus esforços para criar ambientes seguros e atenciosos para todos os membros da sua 
comunidade de aprendizagem. 
 
Uma forma de ajudar a proteger a nossa saúde e a saúde de quem nos rodeia é receber uma vacina para a 
gripe. Nesta temporada, todas as vacinas contra a gripe serão projetadas para proteger para os quatro vírus 
da gripe que a pesquisa indica que serão as mais comuns. Todos as crianças de 3  aos 5 anos de idade são 
obrigados a tomar uma vacina anual para a gripe, idealmente até ao final de Outubro ou início de 
Novembro. Todos os alunos do pré-escolar devem ter provas de vacinação fornecidas à enfermeira da 
escola o mais tardar até 23 de Dezembro de 2021. Esta prova de vacinação é necessária para que todos os 
alunos do pré-escolar frequentem a escola na segunda-feira, 3 de Janeiro de 2022.  
 
A Clínica de Vacinação do Union County, localizada na 40 Parker Road, em Elizabeth, vai fornecer 
vacinas gratuitas para a gripe para o Union County e para o nosso pré-escolar de três e quatro anos na 
Quarta-feira, 27 de Outubro e Quarta-feira, 3 de Novembro das 4:00pm às 7:30pm. As crianças 
sem apontamento são bem-vindas para receber uma vacina. 
 
À medida que nos aproximamos da estação de inverno, é imperativo que continuemos a enfatizar práticas de 
saúde pessoal e pública sólidas. Uma parte importante desses esforços, para além da limpeza e 
higienização dos ambientes de aprendizagem realizados pelas nossas equipas de custódia, é praticar e 
incentivar a prática de uma higiene adequada e completa das mãos. Manter um ambiente limpo, seguro e 
saudável requer um sentido de responsabilidade partilhado e uma  participação coletiva de todos os 
membros da nossa comunidade de aprendizagem. 
 
Agradecemos à Comissão de Comissários do Union County por patrocinar este importante evento dentro 
da comunidade de Elizabeth e esperamos que aproveite esta oportunidade para ajudar a proteger-se da 
gripe. 
 
Sinceramente, 
 
 
Olga Hugelmeyer 



 

 
 

 

 

 

Crianças sem apontamento 
são bem-vindas 
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