
Departamento Escolar de East Providence,

145 Taunton Ave
East Providence, RI 02914

4 de junho de 2021

Estimados pais. encarregados de educação e funcionários:

No passado dia 2 de Junho de 2021, o CDC apresentou novas diretrizes sobre o uso
de máscaras nos locais exteriores. Os regulamentos estipulam que as escolas
podem permitir o não usar máscara em locais exteriores. O CDC fez este anúncio
depois do Governador McKee ter dado a ordem executiva sobre o uso de máscaras.
Os habitantes de Rhode Island, quer estejam vacinados ou não, não serão
requeridos a usar a máscara em locais exteriores. No entanto, é aconselhável que
os indivíduos ainda não vacinados usem máscaras em locais exteriores em
situações com mais gente aglomerada.

Estes regulamentos aplicam-se a indivíduos de todas as faixas etárias. Com base
nesses regulamentos, o Departamento Escolar de East Providence informa e
aconselha as seguintes recomendações.

As novas diretrizes aplicam-se a indivíduos vacinados e não vacinados.

1. O uso de máscara não é mais necessário durante o recreio escolar, aulas de
educação física, atividades desportivas e outras atividades que ocorrem no
exterior dos edifícios escolares.

2. Se o seu/ a sua filho(a) quiser continuar a usar a máscara, poderá fazê-lo.
3. Os alunos, professores e funcionários continuarão a usar a máscara no

interior das escolas. Não é permitido o uso de máscaras com ventilação.
4. Uma vez que os alunos regressam ao interior da escola, terão disponível o

desinfetante para as mãos e terão de usar a máscara bem colocada a tapar o
nariz e a boca.

5. Alunos, professores, funcionários e outros visitantes terão de usar a máscara
nos interior das escolas no distrito de East Providence.

6. Continuaremos a manter o distanciamento social.

De momento, não há qualquer alteração no que diz respeito ao uso de máscara no
interior dos edifícios escolares. Faremos qualquer mudança de acordo com as
alterações feitas pelo departamento de saúde do estado de Rhode Island (CDC ou
RICOH)



Atenciosamente,

Diane M. Wallace, RNBSN
Enfermeira Chefe do Departamento escolar de East Providence
Enfermeira da Escola Riverside Middle School
dwallace@epschoolsri.com
401-585 4186

_____________________________________________________________________

O Departamento Escolar de East Providence, em parceria com as famílias e a comunidade, está empenhada em fornecer um programa abrangente e
inclusivo de excelência acadêmica num ambiente seguro e estimulante, preparando todos os alunos para serem responsáveis   e capazes de enfrentar

os desafios do. século vinte e um.

Telefone 401-431-4641 ● Fax 401-919-5912 ● TTY 800-745-5555 ● Voice 800-745-6575

O Departamento Escolar de East Providence não discrimina com base em idade, sexo, orientação sexual, raça, religião, nacionalidade, cor ou deficiência de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Se você precisar de acomodação para participar de uma reunião ou programa, ligue para o Affirmative Action Office em 435-7509 pelo menos três dias úteis antes da reunião ou programa.
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