SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
ACORDO DE SAUDE E SEGURANCA DOS PAIS/RESPONSAVEL PARA
INSTRUCOES E ATIVIDADES NA ESCOLA
PARA O ANO LETIVO DE 2020-2021
Eu li, compreendo e concordo com os seguintes termos e condiçoes:
1. Plano COVID-19: Pais/Responsavel compreende que ele/ela recebeu e revisou os planos
de reabertura do Distrito Escolar, o qual esta a disposição online:
https://www.sduhsd.net/Departments/Administrative-Services/Health-Services/Covid19Resources/index.html
Pais/Responsavel concordam em revisar o plano seguro de reabertura do Distrito Escolar
com sua(s) criança(s), inclusive:
a.
b.
c.
d.
e.

Cobertura Facial e outros equipamentos de proteção
Regras de almoço e passagem de periodos
Regras de Distancia Social
Higiene apropriada
Uso do banheiro higienicamente

Para a prevenção da propagação do COVID-19, o Distrito Escolar ira revisar essas
normas e regras com os estudantes ao decorrer do ano letivo.
2. Exame Diario de Saude Domiciliar: Pais/Responsavel concordam examinar todos os
dias sua(s) criança(s) para o COVID-19 antes de levar a(s) criança(s) para a escola,
Especificamente, Pais/Responsavel concordam em fazer o seguinte:
a. Pais/Responsavel devem examinar sua(s) criança(s) para qualquer dos seguintes
sintomas associados com COVID-19: Tosse seca, falta de ar ou dificuldade em
respirar, calafrios, fadiga, dores musculares ou corporais, dor de cabeça, perda de
paladar ou cheiro, dor de garganta, congestão ou coriza, náusea ou vômito, diarreia
ou nova erupção cutânea. Pais/Responsavel concordam que caso sua(s)
criança(s) apresente(m) qualquer desses sintomas, pais/reponsavel não levarão
sua(s) criança(s) para a escola.
b. Pais/Responsavel deverão tirar a temperatura de sua(s) criança(s) usando termometro
operavel. Pais/Responsavel concordam que se sua(s) criança(s) tiver febre de mais de
100F graus, Pais/Responsavel não irão mandar sua(s) criança(s) para a escola. Os
Pais/Responsavel também entendem e concordam que sua(s) criança(s) não serão
enviadas a escola se tiverem recebido medicamentos com o objetivo de reduzir a
febre nas últimas 24 horas.

c. No caso da(s) criança(s) ter sido exposta a alguém com teste positivo para
COVID-19 nas últimas duas semanas, os Pais/Responsáveis não enviarão a
criança(s) para a escola. Os Pais/Responsáveis devem notificar o Distrito Escolar
que o aluno foi mantido em casa por este motivo. Os Pais / Responsáveis
entendem que sua(s) criança(s) não podera retornar a escola até que seja permitido
pelo Distrito Escolar em conformidade com as instruções da San Diego Health &
Human Services Agency e da San Diego Public Health Order.
3. Triagem de Saude na Escola: Pais/Reponsavel entendem e concordam que todos os alunos
deverão se submeter ao seguinte exame de saúde administrado pelo Distrito Escolar na chegada a
escola a cada dia ou no embarque em ônibus escolar e, potencialmente, em outros momentos
durante o dia escolar/horas de atividade, conforme necessário para evitar a propagação do
COVID-19:
a. O aluno (pai ou responsável) responderá perguntas sobre se o aluno sentiu
algum dos sintomas associados ao COVID-19 nas últimas 24 horas.
b. O aluno (pai ou responsável) responderá perguntas sobre se o aluno recentemente
foi exposto a alguma pessoa que foi testada positivamente para o COVID-19.
c. Se o aluno parecer doente ou expressar não estar bem, ele/ela será encaminhado(a)
para Enfermaria da Escola. Enquanto estiverem lá, sera tirada sua temperatura com
um termômetro UV sem toque.
Os Pais/Responsáveis entendem e concordam que todos os dias a(s) criança(s) deve(m) ser
examinada(s) antes de ter permissão para entrar na escola ou embarcar em um ônibus. Os
Pais/Responsáveis também entendem e concordam que, a menos que isentos, a (s) criança(s) e os
pais/responsáveis devem usar coberturas faciais durante o processo de triagem.
4. Cobertura Facial: Pais/Responsavel entendem e concordam que senão isentos, estudantes
devem usar cobertura facial e/ou proteção facial. Pais/Responsavel entendem e concordam que sua(s)
criança(s) podera ser excluida da escola caso sua(s) criança(s) se recuse(m) a usar Cobertura
Facial/Proteção Facial, de acordo com as regras consistentes com o Distrito Escolar do Plano de
Reabertura.
5. Apresentando Sintomas na Escola: Pais/Responsavel entendem e concordam que caso

sua(s) criança(s) apresenta(m) sintomas do COVID-19 durante dia/atividades na escola, os
Pais/Responsavel ira buscar/retirar sua(s) criança(s) da escola, o mais rapido possivel e não mais
tarde do que 1 (uma) hora depois de ter sido notificado pelo Distrito Escolar. Quando
Pais/Responsavel chegar na escola, Pais/Responsavel devera permanecer em seu veiculo/ou
permanecer fora da escola, e se comunicar com a Secretaria da Escola.
6. Divulgação para Ajudar a Prevenir a Propagação do COVID-19 pela Comunidade:
Pais/Responsavel entendem e concordam que caso sua(s) criança(s) testar positivo para o

COVID-19 ou se o Distrito Escolar suspeitar que sua(s) criança(s) foi contagiada(s) com o
COVID-19, é requisitado do Distrito Escolar que notifique o San Diego Health & Human
Services Agency (Departamento de Saude de San Diego).
Adicionalmente:
a. Para conduzir a busca de contato (contact tracing), o Distrito Escolar podera ser
requisitado à entrar em contato com as pessoas proximas a(s) criança(s) que talvez tenham
sido expostas ao virus. Para proteger a privacidade do aluno, o Distrito Escolar somente
irá informar/contatar as pessoas mais proximas que talvez tenham sido expostas com
alguem contagiado. O Distrito Escolar não ira identificar o nome do estudante que talvez
tenha exposto a essas pessoas.
b. Para ajudar a proteger a comunidade à propagação, o Distrito Escolar poderá fazer a sua
propria busca de contato (contact tracing). Pais/Responsavel concorda(m) que o Distrito
Escolar faça perguntas à(s) sua(s) criança(s) sobre todos dentro da comunidade escolar
com quem a(s) criança(s) tiveram contato durante o período em que ela(s) pode(m) ter
sido contagiada(s).
7. Não Discriminação: O Distrito Escolar proibe discriminação contra qualquer estudante que
foi diagnosticado com o COVID-19, cuja familia tenha sido diagnosticada com COVID-19, ou
inferido ser risco. Se voce perceber que sua(s) criança(s) esteja sendo discriminada(s) por causa
do resultado do COVID-19, por favor notificar imediatamente a Diretora(o) da escola.
8. Responsabilidade de Quarentena: Pais/Responsavel entende que o Distrito Escolar pode
encaminhar sua(s) criança(s) para ficar em quarentena, caso haja suspeita de sua(s) criança(s)
ter(em) sido contagiada(s) com COVID-19 ou por ter tido contacto com alguem que talvez tenha
COVID-19. Se for encaminhada para entrar em quarentena, Pais/Responsavel entende e
concorda com o seguinte:
a. Estudantes que são obrigados a entrar em quarentena, mas que se sentem bem o
suficiente para participar em ensino com distancia (distance learning), é esperado que
continuem frequentando a escola através do Programa do Distrito Escolar de Ensino
Distante (Distance Learning).
b. Estudantes que são obrigados a entrar em quarentena não poderão fisicamente retornar
à atividades escolares ate que obtenha a permissão do Distrito Escolar em conformidade
com a direção do Departamento de Saude de San Diego (San Diego Health & Human
Services Agency) e da Ordem da Saúde Pública de San Diego (San Diego Public Health
Order).
c. Se toda a classe entrar em quarentena, os professores irão providenciar classes à
distancia (distance learning) ou classes/atividades virtuais, video conferencia ou outros

metodos interativos, de acordo com o atual Programa de Ensino com Distancia (Distant
Learning Plataform).
9. Visitantes: Pais/Responsavel entendem que devido a atual emergencia de saude publica, os
visitantes desnecessarios não serão permitidos à entrada na escola. Qualquer Pais/Responsavel
que gostaria(m) de obter a permissão de entrada na escola, primeiro tera que ser aprovada pelo
Diretor(a).
10. Procedimentos Recomendados de Limpeza Doméstica: Para prevenir a propagação do
COVID-19, o Distrito Escolar aconselha os Pais/Responsavel a frequentemente lavar objetos
aonde sua(s) criança(s) usou/tocou como: a cobertura facial, mochilas (backpacks), lancheiras
(lunch boxes), garrafas de agua (water bottles) e roupas.

POR FAVOR VEJA A LINHA DE ASSINATURA A SEGUIR

Eu, Pais/Responsavel, recebi, lí, entendi e concordei com todo o conteudo/clausulas aqui
declarada pelo San Dieguito Union High School District’s Acordo de Saúde e Segurança para
Instruções e Atividades na Escola para o Ano Escolar Letivo de 2020-2021.

_____________________________

_______________________________

Nome do Estudante
_____________________________
Ano Escolar

Nome da Escola
_______________________________
Numero da Identificação do Estudante

___________________________________

Nome do Pais/ Responsavel (por favor imprima seu nome)

_________________________________

_______________

Assinatura dos Pais/Responsavel

Data

