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Caro progenitor/tutor:

O Departamento de Educação de Rhode Island (RIDE), em colaboração com o Departamento de Saúde

de Rhode Island (RIDOH), tem o prazer de anunciar que estamos agora a oferecer participação num

programa de testes COVID-19 na escola do seu filho. Rhode Island continua a seguir uma testagem

agressiva para a COVID-19 como base para abordar a pandemia no estado. Como parte da abordagem da

testagem do estado, estamos agora a testar nas escolas.

A escola do seu aluno está a receber um fornecimento de cartões de teste de antigénio da COVID-19,

BinaxNOW. Estes testes foram disponibilizados ao RIDOH pelo governo federal. Estão a ser oferecidos

testes a todos os alunos, funcionários e professores das escolas, através deste programa, até ao final do

ano letivo 2020/2021 gratuitamente. O distrito tem como objetivo oferecer um programa de testagem

contínua a todos os alunos e funcionários, embora os testes futuros possam estar dependentes de

suprimentos.Este consentimento será aplicado a todas as sessões de testagem que se apresentem até ao

final do ano letivo 2020/2021. A escola do seu aluno planeia testar os alunos de forma contínua.A

qualquer momento, você ou o seu aluno podem recusar-se a participar.

Para cada sessão de testagem, o seu aluno receberá uma zaragatoa nasal. Esta zaragatoa será executada

no Cartão de Teste de Antigénio da COVID-19, BinaxNOW. Os resultados deste teste estarão disponíveis

no prazo de uma hora. Serão chamados se o resultado for positivo.

O administrador escolar da escola do seu aluno terá acesso aos resultados do teste BinaxNOW.Se tiver

alguma dúvida sobre o programa, pode contactar a sua escola.

Para que o seu aluno participe neste programa de testagem, a sua permissão é necessária.Assine abaixo

e devolva o formulário à escola caso pretenda que o seu aluno participe.

Nome da criança:_______________________________________________________________________

Escola da criança:_______________________________________________________________________

Nível escolar da criança:_________________________________________________________________

Número de telefone dos pais/do tutor:_____________________________________________________

E-MAIL dos pais/do tutor:________________________________________________________________

Assinatura dos pais/do tutor: _____________________________________________________________



Para terminar, agradecemos o seu apoio a este novo programa e os nossos esforços para expandir a

nossa prevenção, deteção e testagem da COVID-19 no nosso estado e dentro das nossas escolas.

Atenciosamente,


