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12 de março de 2020
Estimado membro da comunidade BWRSD,
Gostaríamos de o atualizar quanto à contínua resposta do nosso distrito ao vírus Coronavirus
(COVID-19). O pessoal das escolas e do distrito está a tomar medidas proativas para
salvaguardar o bem-estar dos nossos estudantes e pessoal, com base nas recomendações em
evolução dos departamentos de educação e de saúde, RI Department of Education, RI Department
of Health e do escritório do Governador.
Ações correntes do distrito:
● Insistir na lavagem cuidadosa das mãos com sabão e água durante pelo menos 20 segundos.
● Praticar etiqueta/boas maneiras eficientes ao tossir e espirrar, procedendo a tossir e espirrar
para dentro de um lenço de papel ou do seu cotovelo, e usar desinfetante para as mãos.
● As escolas vão aumentar as rotinas de completa limpeza das salas de aula e dos locais de
intenso trânsito, com uma solução de peróxido de hidrogénio (água oxigenada).
● É imperativo que as famílias mantenham as crianças em casa se elas apresentarem
quaisquer sintomas de doenças, incluindo sintomas relacionados com um resfriado, gripe
ou febre. As famílias deverão contactar a escola da sua criança para a notificar da
ausência e sintomas que a criança esteja a apresentar.
● Pede-se a todo o pessoal que permaneça em casa se mostrarem quaisquer sintomas de
doença.
Ações novas do distrito:
● Por favor não visite qualquer escola nem escritório do BWRSD se estiver a apresentar
quaisquer sintomas de doença.
● Todos os eventos escolares que anteriormente estavam abertos para os pais e outros
familiares irão ainda ocorrer, mas estarão fechados ao público desde o dia de hoje e até
notificação futura.
● Todos os passeios/viagens para fora do país e do estado estão cancelados com efeitos
imediatos.
● Todos os passeios locais e o pique-nique KMS Bake Off, agendados para esta semana,
foram cancelados. Outros passeios para o mês de março foram revistos pelo distrito e pela
direção da escola, e o estado de cada passeio será afixado na página web do distrito
(www.bwrsd.org), e as escolas notificarão as famílias se os eventos forem cancelados.
Preparação para os estudantes e o pessoal para começarem a aprender e a trabalhar desde
suas residências:
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origem nacional, cor, incapacidade nem orientação sexual de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
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A recomendação do estado para manter as crianças nas escolas durante estes tempos é baseada
em conselhos dos profissionais médicos, que informaram que as crianças não são tão suscetíveis
ao vírus como outros grupos de alto risco, tais como os cidadãos idosos. Manter as escolas em
funcionamento também evita problemas de cuidados das famílias com as crianças, assegura que
as crianças têm acesso às refeições da escola e, o que é ainda mais importante, minimiza
perturbações à aprendizagem das crianças.
Atualmente, os funcionários estatais não estão a exigir que as escolas no nosso estado fechem, a
não ser que haja um diagnóstico confirmado por um funcionário médico de que um estudante ou
membro do pessoal na escola tem o COVID-19. Nós notificaremos as famílias pelo telefone, texto,
email e pelo website da associação de difusão RI Broadcasters Association se as escolas forem
fechadas. Isto inclui o programa COZ de cuidados a crianças e todas as atividades extra-escolares.
Caso as nossas escolas sejam obrigadas a fechar, o pessoal do BWRSD está a desenvolver
planos para que a aprendizagem continue enquanto os estudantes estiverem em suas casas. Isto
irá proporcionar a opção de os estudantes completarem lições online nas suas casas ou
receberem cópias impressas de lições e trabalhos para casa, se eles não tiverem acesso a um
dispositivo tecnológico (computador laptop, Chromebook ou tablete) e não tiverem serviço de
internet em casa. Todos os estudantes dos graus 6-12 têm Chromebooks e os professores e
administradores têm estado a discutir o uso dos nossos recursos correntes online para assegurar
que a aprendizagem continua. Os estudantes nos graus K-5 também receberão tarefas de lições e
atividades online, ou receberão cópias impressas em papel se for necessário. As escolas enviarão
emails às famílias com informações sobre como ter acesso à aprendizagem na residência. Além
disso, estas informações serão afixadas nos websites da escola e do distrito.
O nosso escritório Business Office está a trabalhar com Chartwells, que é o nosso fornecedor de
serviço de comidas, para assegurar que as refeições da escola estejam disponíveis para
estudantes se as escolas estiverem fechadas. Teremos um local em Bristol e outro local em
Warren onde poderão ser recolhidas refeições. As famílias serão notificadas.
Também estamos a rever opções para estudantes que estão a estudar em locais escolares fora do
distrito. As famílias serão notificadas individualmente.
Estas ações estão a ser implementadas devido a uma abundância de precauções, e nós
apreciamos a vossa colaboração na proteção da saúde e da segurança dos nossos estudantes e
pessoal. Continuaremos a mantê-los informados de quaisquer alterações a este plano.
Obrigado pelo vosso continuado apoio aos nossos estudantes, pessoal e escolas.
Jonathan T. Brice, Ed.D.
Superintendente das Escolas
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