Diretrizes atualizadas sobre o uso de máscaras no Distrito de Escolas Públicas
de Providence - 6 de abril
Exigências no uso de máscaras
A partir de 11 de abril de 2022, o uso de máscaras será opcional para funcionários e alunos. Um indivíduo pode
escolher se vai continuar ou não usando uma máscara. Não serão tolerados maus-tratos outro indivíduo em razão
da escolha por usar ou não uma máscara.
Casos positivos
As pessoas que tiverem ou desenvolverem sintomas devem ficar em isolamento em casa por pelo menos 5 dias
a partir do início dos sintomas, e usar uma máscara com encaixe adequado durante mais 5 dias,
independentemente da situação de vacinação
Contatos próximos
De acordo com a orientação do RIDOH, o PPSD parou de fazer o rastreamento de contato e está se concentrando
em uma resposta a surtos.
As escolas de ensino primário notificarão todos os alunos na sala de estudo caso haja uma possível exposição e
recomendarão que os alunos não vacinados da sala de aula usem máscaras durante 10 dias a partir do primeiro
dia de exposição.
As escolas de ensino secundário e médio notificarão todos os alunos de que houve um caso positivo na escola,
e recomendarão os alunos não vacinados a usarem máscaras durante 10 dias a partir do primeiro dia de exposição.
Situações nas quais as escolas ou o distrito podem voltar ao uso obrigatório de máscaras
Uma escola pode exigir que uma turma, uma série ou toda a escola use máscaras durante um período de 10 dias,
caso haja grande suspeita de transmissão dentro da escola. Embora não haja um limiar para que isso ocorra,
geralmente, isso seria feito caso mais de 3 alunos ou funcionários de uma turma desenvolvessem COVID-19 em
um período de 5 dias, ou caso 5% da população de alunos/docentes tivessem casos positivos ou suspeita de
COVID-19 em um período de 5 dias.
O distrito passará a exigir o uso de máscaras se for orientado pelo RIDOH ou por outro oficial governamental.
Além disso, caso o Nível de Risco Comunitário do CDC no Condado de Providence aumente de baixo para
médio ou alto, o PPSD poderá voltar a exigir que todas as pessoas usem máscara.
Estratégias adicionais de mitigação
O PPSD continuará com as outras estratégias de mitigação, como teste semanal para detectar assintomáticos e
purificação do ar. Além do teste semanal para assintomáticos e do teste rápido para sintomáticos, o PPSD
aumentará a disponibilidade de testes rápidos nas escolas para disponibilizar mais testes aos alunos e
funcionários, caso tenham possivelmente se exposto à COVID-19.

