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22 de Dezembro de 2021 
 
Querida Comunidade de Aprendizagem de Escolas Públicas de Elizabeth, 

 
Espero que essa comunicação chegue a você em boa saúde à medida que nos 
aproximamos do recesso de férias e do final do ano 2021. Enquanto esperamos 2022 

com esperança e otimismo para um ano mais saudável e próspero, enfrentaremos, sem 
dúvida, novos desafios e incertezas que exigirão que todos nós sejamos flexíveis. 

 
Como lembrete, todas as escolas distritais e escritórios administrativos estarão 
fechados de 24 de Dezembro a 2 de Janeiro. 

 
Nos últimos dias e semanas, temos visto um aumento de casos positivos em nossas 
populações de estudantes e membros da equipa e a necessidade de excluir mais 

alunos para fins de quarentena. Nossa intenção é  garantir que todos os membros da 
equipa e alunos estejam saudáveis e preparados para aproveitar as férias e as férias de 

inverno da melhor forma possível. 
 
Neste momento, planejamos retomar a aprendizagem presencial quando a escola 

retomar para os alunos no dia 3 de Janeiro de 2022. No entanto, se os casos de 
COVID-19 aumentar durante as férias, podemos receber novas orientações do 

Departamento de Educação de Nova Jersey e do Departamento de Saúde de Nova 
Jersey. Continuaremos a seguir suas orientações sobre as operações escolares,  
enquanto continuamos a consultar as autoridades locais de saúde e especialistas 

médicos, e mantê-lo informado de quaisquer mudanças. 
 
Levando esses fatores em consideração, os alunos levarão seus laptops para casa para 

o recesso de férias no caso de precisarmos fazer a transição para o aprendizado virtual 
em Janeiro. 

 
NOVAS INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES 
 

Orientação de exclusão atualizada do NJDOH 
O Departamento de Saúde de Nova Jersey (NJDOH) atualizou recentemente suas 

diretrizes. A atualização mais importante reduz o período de exclusão para indivíduos 
que são contatos próximos de membros da equipa ou estudantes que testaram positivo 
para COVID-19 e que são assintomáticos. Neste caso, o período de exclusão passa a 



 

 

ser reduzido para 10 dias (ou 7 dias com resultados negativos de exames coletados em 
5-7 dias) com o acompanhamento contínuo dos sintomas até 14 dias após a exposição. 

 
Protocolos do COVID-19 de Recesso de Férias 

A fim de manter nosso compromisso compartilhado e responsabilidade de manter 
nossa comunidade de aprendizagem o mais segura e saudável possível, por favor, 
adere aos protocolos abaixo relacionados ao teste positivo para COVID-19 durante as 

férias e viagens de férias fora do estado:  

• Se alguém em sua casa testar positivo durante o recesso de férias, envie um e-
mail para sua enfermeira escolar designada e o Diretor/Supervisor. 

• Se sua família estiver viajando para fora do estado durante as férias, por 
favor, notifique sua enfermeira escolar designada para determinar se a 
quarentena é necessária.   

 

Por favor, continue se referindo ao Elizabeth Public Schools 2021-2022 Calendário 
Distrital como você faz quaisquer planos que possam afetar a frequência de seu 

filho/a. 
 
Agendamento de assistência a vacinação COVID-19 

Se você precisar de assistência agendando uma consulta de vacina COVID-19,  entre 
em contato com sua enfermeira escolar designada, visite o Localizador de Consultas de 

Vacinas NJ COVID-19 ou entre em contato com o Centro de Atendimento de Vacinas 
NJ  pelo telefone 855-568-0545. Para obter mais detalhes sobre como receber 
assistência com o agendamento de uma consulta de vacina, visite o New Jersey 

COVID-19 Information Hub. 
 
 

Para encerrar, quero agradecer por suas contribuições e  apoio que tem possibilitado  o 
acolhimento dos alunos  para  o aprendizado depessoa neste ano letivo. Por quase dois 

anos, nós,  como comunidade, experimentamos  o inimaginável. Nossa capacidade 
deajudar  nossos alunos  com educadores atenciosos e apoios sociais e emocionais em 
ambientes escolares seguros e familiares é uma parte vital para ajudá-los a passar por 

esses tempos desafiadores.  
 

Durante a temporada de férias e até 2022, à medida que a pandemia continua a evoluir, 
todos devemos ser mais vigilantes em fazer nossa parte para ajudar a manter a nós 
mesmos e aqueles ao nosso redor seguros. 

 
Continuamos comprometidos em manter as portas da escola abertas – desde que 
possamos fazê-lo com segurança. A pandemia mudou drasticamente a vida cotidiana 
como a conhecemos, mas o que ela não mudou é nossa promessa de garantir que  
todas as crianças alcancem a excelência. Continuaremos  trabalhando  

incansavelmente e fazendo tudo ao nosso alcance para manter nossos alunos e 
membros da equipe  seguros, mantendo as escolas abertas para que nossos alunos 

prosperem. 

https://www.epsnj.org/cms/lib/NJ01912667/Centricity/shared/calendars/2021-2022RevisedSchoolCalendars.pdf
https://www.epsnj.org/cms/lib/NJ01912667/Centricity/shared/calendars/2021-2022RevisedSchoolCalendars.pdf
https://covid19.nj.gov/pages/finder
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-spread/how-can-i-get-help-with-scheduling-a-vaccine-appointment


 

 

Para fechar 2021, desejo a todos uma temporada de fériass audável, alegre e segura e 
um ano novo saudável e gratificante.   

 
Sinceramente, 

 
 
Olga Hugelmeyer 


