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Um comunicado às famílias
Bem-vindos de volta ao centro de educação infantil.
Os programas dos centros de educação infantil em todo o estado têm trabalhado duro para entender as novas
exigências de saúde e segurança e fazer pequenas, mas importantes mudanças em seu funcionamento. Seu filho
retornará a um programa que seja estimulante, educacional e, sim, seguro.
Os requisitos de saúde e segurança que serão implementados pelos programas dos centros de educação infantil foram
desenvolvidos pelo Massachusetts Department of Early Education and Care (Departamento de Educação Infantil e
Cuidados) em parceria com o Department for Public Health (Departamento de Saúde Pública), Executive Office of
Health and Human Services (Escritório Executivo de Saúde e Serviços Humanos), Department for Children and Families
(Departamento de Crianças e Famílias) e o Department of Elementary and Secondary Education (Departamento de
Ensino Fundamental e Médio).
Este guia tem como objetivo ajudá-lo a entender, de maneira geral, o que esperar do seu prestador de cuidados infantis,
e a preparar seu filho(a) para o retorno. Tenha em mente que, embora os padrões de saúde e segurança sejam os
mesmos, a abordagem de cada programa dos centros de educação infantil será um pouco diferente.
Estamos felizes com seu retorno!

Preparados
Para reabrir, os programas produziram e enviaram um plano detalhado que foi aprovado pelo
Massachusetts Department of Early Education and Care. Esse plano inclui tudo, desde o
funcionamento e colaboradores até limpeza, monitoramento e resposta.
h A lavagem das mãos continuará sendo uma parte importante das rotinas
diárias.
Se não houver uma pia com água e sabão disponíveis, a equipe fornecerá
desinfetante para as mãos com no mínimo 60% de álcool e supervisionará o uso.
h Novas práticas de higiene e saúde foram implementadas, incluindo o
distanciamento físico e o uso de máscaras faciais e luvas pelos adultos,
quando apropriado.
h Os programas têm equipamentos de proteção individual (EPIs), como
máscaras e luvas disponíveis, bem como produtos de limpeza, desinfecção e
higienização.
h Os funcionários foram treinados de acordo com novos protocolos de saúde e
segurança para garantir que tudo seja implementado de forma segura e eficaz.

As crianças ainda podem usar brinquedos e materiais que amam, pois os brinquedos serão limpos
e higienizados com mais frequência.
Os brinquedos não serão compartilhados
entre grupos, a menos que sejam lavados e
higienizados.

Os brinquedos serão lavados
com água e sabão e higienizados
com um produto registrado
na EPA para garantir que eles
estejam seguros para uso.

Brinquedos que
não podem ser
higienizados
foram guardados.

Para saber se o seu filho pode trazer um item preferido de casa,
como um brinquedo ou cobertor, consulte o educador dele.
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O que esperar na entrada e na saída

Use máscaras o tempo todo ao
deixar e buscar seu filho, lembre-se
de manter a distância adequada das
pessoas ao seu redor.

Em geral, você não
poderá entrar no
centro de educação
infantil do seu filho
no momento de
deixá-lo ou buscálo a fim de ajudar
a manter o espaço
preservado.

Pode ser definida uma escala de horários
para deixá-los e buscá-los na escola para
minimizar o número de famílias que chegam
de uma vez só, pode haver uma entrada
designada para isso também.

Uma verificação visual ocorrerá todos
os dias na chegada e você precisará
assinar um formulário afirmando que
seu filho e os membros da sua família
não apresentam sintomas.
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O transporte poderá
ser disponibilizado para
famílias que não tenham
outras opções, será
verificado se as crianças
apresentam sintomas antes
do embarque em um veículo.

Se o seu filho apresentar algum sintoma de COVID-19, não o leve ao centro
de educação infantil e entre em contato com um pediatra imediatamente.

Atividades e rotinas
As rotinas e atividades do centro de educação infantil permanecem basicamente as mesmas.
Os educadores de primeira infância têm estado ocupados pensando em maneiras criativas de
promover o distanciamento físico, mas ainda permitindo às crianças serem crianças.

O momento do círculo e da soneca
ainda podem acontecer, apenas com
uma pequena distância.
As crianças não são obrigadas a usar
máscaras faciais, embora incentivado
quando as crianças estiverem em
contato físico prolongado e próximo.

Estações de
brincadeira e
caixas sensoriais
individuais
substituirão
as compartilhadas.

Na medida do possível,
crianças e educadores
de primeira infância
permanecerão no mesmo
grupo todos os dias, grupos
não se misturarão.
As crianças ainda vão lanchar e
almoçar juntas, os funcionários
foram treinados para o manuseio
seguro dos alimentos.
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Brincadeiras ao ar livre, momento no
playground para pequenos grupos e diversão
com irrigadores de água ainda são incentivados!

Verificação de sintomas de COVID-19
Os adultos acompanharão ativamente durante todo o dia sintomas de qualquer tipo, os
seguintes itens estarão disponíveis para manter todos em segurança:
Uma maneira de funcionários e famílias relatarem sintomas
Uma maneira de as famílias serem notificadas imediatamente sobre possíveis exposições e/ou fechamentos
Um plano para isolamento e liberação adequada de uma criança ou adulto que adoecer

Lista de verificação de sintomas de COVID-19
Verifique a presença desses sintomas todas as manhãs antes de deixar o seu filho(a) na escola e verifique se você ou
alguém da sua casa entrou em contato com uma pessoa com diagnóstico positivo para COVID-19 nos últimos 14 dias.
Se notar a presença de algum desses sintomas, não leve seu filho ao centro de educação infantil e entre em contato
com um pediatra imediatamente.

□ TOSSE?

□ FADIGA?

□ DOR DE GARGANTA?

□ DOR DE CABEÇA?

□ DIFICULDADE PARA RESPIRAR?

□ PERDA RECENTE DE OLFATO/PALADAR?

□ SINTOMAS GASTROINTESTINAIS
(DIARREIA, NÁUSEA, VÔMITO)?

□ DORES MUSCULARES RECENTES?
□ ALGUM OUTRO SINAL DE DOENÇA?

□ DOR ABDOMINAL?
□ ERUPÇÃO CUTÂNEA INEXPLICÁVEL?

