
 

 

  
 

Gabinete do Superintendente de Escolas 
 

500 North Broad Street, Elizabeth, New Jersey  07208  ●  Ph: 908.436.6131  ●  Fax: 908.436.6133 

E-mail: hugelmol@epsnj.org  ●  Site: www.epsnj.org 

Olga Hugelmeyer   
Superintendente de Escolas   
 
4 de Março de 2022 
 
Querida Comunidade de Aprendizagem Profissional das Escolas Públicas de Elizabeth, 
 
Em 7 de Fevereiro de 2022, o governador Murphy anunciou que a Ordem Executiva 
251, o mandato de máscara para todas as escolas de Nova Jérsia, expirará em 7 

de Março de 2022.  
 
De acordo com a expiração da Ordem Executiva 251 e orientação atualizada do CDC, 
bem como a consulta com o oficial de saúde da Cidade de Elizabeth, as Escolas 
Públicas de Elizabeth tornará opcional o uso de máscaras em edifícios escolares 
opcionais para membros da equipa e alunos a partir de segunda-feira, 7 de Março 

de 2022. 
 
O CDC emitiu recentemente orientações atualizadas, que incluem novas métricas 
referidas como "Níveis Comunitários do COVID-19", que se destinam a ajudar 
comunidades e indivíduos a tomarem decisões sobre estratégias de prevenção 
baseadas no seu contexto local e nas suas necessidades únicas. Os níveis 
comunitários do CDC do Covid-19 são determinados por novas admissões hospitalares 
relacionadas com o Covid durante a semana anterior e pela percentagem de camas 
hospitalares ocupadas por pacientes covid, bem como novos casos de coronavírus por 
100.000 pessoas durante a semana anterior.  
 
De acordo com a agência, apenas áreas de alto risco devem exigir que todos usem uma 
máscara. Com base nas novas diretrizes e nos dados atuais dos níveis comunitários, o 
CDC sugere que 70% dos americanos podem agora deixar de usar máscaras devido à  
categoria de baixo ou médio nível comunitário COVID-19.  O Condado de Union está 
atualmente no nível médio da comunidade. 
 
O CDC também afirma que at todos os níveis comunitários, as pessoas podem usar 
uma máscara com base na preferência pessoal, informada por nível pessoal de risco, 
tais como condições médicas pré-existentes ou consideração para as condições 
médicas daqueles com quem uma pessoa pode estar em contacto próximo. Pessoas 
com sintomas, um teste positivo, ou exposição a alguém com COVID-19 devem usar 
uma máscara.  A agência também recomenda que as pessoas não vacinadas usem 
máscaras mesmo em áreas de baixo risco. 
 
Reconhecemos que este anúncio pode trazer pensamentos e sentimentos mistos em 
toda a nossa comunidade de aprendizagem como uma transição é feita para tomar a 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#anchor_82254


 

 

decisão de usar ou não uma máscara na escola uma escolha pessoal e privada.  
 
É imperativo que continuemos a fornecer uma comunidade de aprendizagem gentil, 
carinhosa e empática para estudantes, famílias e membros da equipa, 
demonstrando respeito e compreensão. Um passo importante que todos podemos 
dar em conjunto, uma vez que continuamos a transitar para uma sensação de 
normalidade é abster-nos de chamar a atenção para decisões pessoais que foram 
tomadas relacionadas com o uso ou não uso de máscaras uma vez que o mandato 
expira. 
 
Por favor, que se compreenda claramente que serão tomadas medidas disciplinares 
adequadas para garantir que nenhum aluno ou membro da equipa seja tratado de 
forma diferente ou sujeito a assédio, intimidação ou bullying com base na sua decisão 
de usar ou não uma máscara na escola. 
 
Como tem acontecido desde o início da pandemia, caso sejam divulgadas novas 
orientações pelo Departamento de Saúde ou Departamento de Educação de Nova 
Jérsia, o distrito colaborará com o nosso oficial de saúde local e atualizará os nossos 
protocolos de saúde e segurança conforme apropriado. 
 
Obrigado por tudo o que tem feito para ajudar os alunos da Escolas Públicas de 
Elizabeth a continuarem a ter sucesso, bem como o vosso apoio, paciência e 
flexibilidade ao longo destes tempos difíceis. 
 
Sinceramente, 
 
 
Olga Hugelmeyer   

 


