
 
 

Caríssimas Famílias, 
Estamos a chegar com uma actualização das nossas Directrizes de Saúde e 
Segurança COVID. Com cada vez mais mudanças na forma como estamos a navegar 
neste "novo normal", é apenas de esperar que continuemos a ser flexíveis com critérios 
em constante mudança. 
 
PROGRAMA DE TESTES EM CASA: 
A TLC participará no Departamento de Educação Elementar e Secundária de 
Massachusetts e no programa de testes de antigénios em casa do Departamento de 
Saúde Pública: https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/default.html   
 
Este programa é apenas para pessoal da TLC e estudantes. Todos os que optarem por 
participar receberão (1) kit de testes com (2) testes individuais uma vez de duas em 
duas semanas. Isto representaria um teste por semana durante duas semanas. Se tiver 
mais do que uma criança que frequente a escola na TLC, deverá preencher um 
formulário de opt-in para cada aluno. Por favor, faça o seu opt-in preenchendo este 
formulário: https://tlcdeaf.jotform.com/220323858930052   
 
O programa de teste de antigénios em casa apenas requer que se opte por participar. 
Ao fazer o opting-in, saberemos quem precisa de um kit de teste em casa.  
Solicitamos que as famílias/prestadores de cuidados preencham este formulário o mais 
rapidamente possível se quiserem ser incluídos na primeira distribuição de testes. As 
famílias podem optar por participar a qualquer momento, e serão incluídas na próxima 
data de distribuição de testes disponível.  
 
Planeamos distribuir os testes, enviando-os para casa com os estudantes. Esperamos 
distribuir o nosso primeiro fornecimento de testes no dia 15 de Fevereiro.  
 
Pedimos que todas as famílias testem os seus filhos no domingo, 27 de Fevereiro, 
antes de regressarem à escola após o intervalo. 
 
Após esse ponto, e seguindo em frente durante o resto do ano lectivo, recomendamos 
vivamente que as famílias testem o(s) seu(s) filho(s) todas as quartas-feiras. Isto 
permitirá 48-72 horas após qualquer actividade de fim-de-semana, e, se o teste for 
positivo, ajuda a reduzir o número de dias de escola perdidos devido aos protocolos de 
quarentena: 
https://www.tlcdeaf.org/sites/default/files/documents/COVID_guidelines_02_02_22.pdf    
 
Por favor, continue a comunicar quaisquer resultados positivos ao nosso Gabinete de 
Enfermagem TLC: (508) 879-5110 ext. 520. Não é necessário comunicar os resultados 
negativos dos testes. 
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Com as recentes mudanças tanto na nossa participação no At-Home Testing, como no 
nosso fluxograma revisto, a TLC já não está a realizar rastreio de contactos para 
pessoal ou estudantes. 
 
CONSENTIMENTO PARA TESTES SINTOMÁTICOS NO CAMPUS: 
 
Um requisito da nossa participação neste programa de testes em casa é que a TLC 
forneça testes sintomáticos durante o horário escolar. Portanto, se um estudante ou 
membro do pessoal começar a exibir sinais de COVID-19 durante o dia lectivo, também 
forneceremos testes no campus. É necessário o consentimento para participar no 
programa de testagem sintomática na escola.  
 
Para optar por este Consentimento, por favor preencha este formulário online: 
https://www.cic-health.com/consent/ma  (NOTA: Quando lhe pedir para escolher o seu 
Distrito, por favor desça para seleccionar O Centro de Aprendizagem para Surdos). 
 
Formulários de consentimento multilingues podem ser encontrados aqui: 
https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/student-consent-form/   
 
Obrigado por continuar a trabalhar connosco, uma vez que fornecemos o mais alto 
nível de segurança e cuidado a toda a nossa comunidade TLC. 

https://www.cic-health.com/consent/ma
https://www.doe.mass.edu/covid19/testing/student-consent-form/

