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1 de Abril de 2021 
 
Queridos pais e Encarregados de Educação, 
 
Gostaria de agradecer a sua cooperação em ter concluído o Inquérito de Aprendizagem 
presencial e também por participar nos nossos workshops diários de reabertura virtual 
plano de pais.  
 
Hoje, receberá uma carta do diretor da sua escola por e-mail confirmando a seleção para o seu 
filho. Por favor, certifique-se de verificar o seu e-mail periodicamente. 
 
Outros lembretes importantes: 
 
Aviso de Viagem 
O Estado de Nova Jérsia emitiu as seguintes orientações relativas a viajar: 
 
Nova Jersey desencoraja fortemente todas as viagens interestaduais não essenciais neste 
momento. Neste momento, os indivíduos que foram vacinados contra o COVID-19 devem 
continuar a seguir o aconselhamento de viagem do Estado. 
 
Os viajantes e residentes que regressem de qualquer estado ou território dos EUA para além da 
região imediata (Nova Iorque, Connecticut, Pensilvânia e Delaware) devem auto-quarentena em 
sua casa, hotel ou outro alojamento temporário, seguindo recomendações do CDC: 
 

• Se a viagem for inevitável, os viajantes devem considerar ser testados com um teste 
viral (não um teste de anticorpos) 1-3 dias antes da viagem e novamente 3-5 dias 
após a viagem. 

 

• Se os viajantes testarem positivo, devem isolar-se por pelo menos 10 dias e devem 
adiar a viagem durante esse período. 

 

• Se os viajantes testarem negativo, devem ficar de quarentena durante 7 dias após a 

viagem. 
 

• Se os testes não estiverem disponíveis (ou se os resultados forem adiados), os 
viajantes devem ficar em quarentena durante 10 dias após a viagem. 

 
 
  



 

Vacinação necessária: 
Os nossos enfermeiros têm comunicado com todos os nossos pais desde Julho de 2020 sobre 
as vacinas. Enquanto nos preparamos para a reabertura, lembrem-se do seguinte: 
 
Jardim de infância 

• São necessárias vacinas para impulsionar. Por favor, chame o seu médico para mais 
informações.  

• Isenções: religiosas e médicas (todas as isenções médicas são temporárias e 
requerem uma nota médica).  

• A prova das vacinas é devida durante a semana de 12 a 16 de Abril de 2021. Se a 
documentação não for recebida antes de 19 de Abril, o seu filho será 
automaticamente colocado sob instrução virtual. 
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• Se o seu filho tem 11 anos e está no 6º ano, eles precisam de tomar as vacinas Tdap e 
Menactra (meningocócica).  

• Isenções: religiosas e médicas (todas as isenções médicas são temporárias. É necessário 
um atestar médico.  

• Se ainda não apresentou a sua prova de vacinas, por favor, note que é devido durante a 
semana de 19 a 23 de Abril de 2020. Se a documentação não for recebida antes do dia 
26 de Abril, o seu filho será automaticamente colocado em instrução virtual. 

 
Se o seu filho já recebeu as vacinas ditos acima, por favor envie um relatório escrito do seu 
prestador de cuidados de saúde para que possamos atualizar os nossos registos. 
 
Tem a opção de ir ao seu médico privado ou a uma clínica onde as vacinas são dadas 
gratuitamente. O horário destas clínicas e os formulários necessários podem ser obtidos no 
gabinete do enfermeiro. Por favor contacte a Enfermeira da Escola se tiver alguma dúvida 
sobre estas vacinas necessárias. 
 
Obrigado pela sua cooperação na salvaguarda da saúde de todas as crianças das Escolas 
Públicas De Elizabeth. 
 
Sinceramente, 
 
Olga Hugelmeyer   


