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À comunidade de Framingham Public Schools, 

Como a maioria de vocês já sabe, o país está em meio a um significativo surto de gripe. O relatório sobre a gripe do Departamento de 

Saúde Pública do Estado de Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health’s Flu Report) da semana passada indicou que as 

taxas de doenças semelhantes a gripe aumentaram no Estado (Commonwealth) durante a semana passada. A temporada de gripe não 

acabou. Aqui estão algumas dicas para evitar que doenças como a gripe infectem você e sua família. 

 

● Vacine você e seus filhos caso você ainda não tenha feito. Ainda tem vacina contra a gripe disponível - ligue para o seu 

médico ou visite uma farmácia perto da sua casa que ofereça vacina contra a gripe. 

● Lave às mãos de forma frequente e eficaz. Ensine seus filhos a lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Os 

funcionários também devem lavar as mãos frequentemente. 

● Cubra a boca ao tossir. Cubra seu nariz e a sua boca com um lenço, ou tussa no cotovelo ao tossir ou espirrar. 

● Mantenha seu filho doente em casa. Mantenha seus filhos em casa se tiverem com febre superior a 100.4F e sintomas de gripe: 

febre, dores no corpo, dor de cabeça, tosse, dor no peito e fadiga. Mantenha-os em casa até que estejam sem febre e sem 

medicação por pelo menos 24 horas. 

● Toda a equipe deve ficar em casa quando estiver com febre e sintomas de gripe. Fique em casa se tiver sintomas de gripe: 

febre, dores no corpo, dor de cabeça, tosse, dor no peito e fadiga. Fique em casa até estar sem febre e sem medicação por pelo 

menos 24 horas. 

●   Enquanto estiver doente, limite o contato com os demais ao máximo possível para não infectá-los. 

●   Tente evitar o contato próximo à pessoas doentes. 

●   Limpe e desinfete superfícies e objetos que possam estar contaminados com germes  como o da gripe. 

 

Durante esta temporada de gripe, as enfermeiras e os diretores estão monitorando as ausências dos alunos e o número de estudantes com 

gripe. Até agora, nenhuma das nossas escolas relatou uma taxa excepcionalmente alta de doenças semelhantes a gripe. Nós iremos lhes 

informar caso isso mude e abordaremos o surto de forma apropriada com a assistência da Câmara de Saúde de Framingham e do 

Departamento de Saúde Pública de Massachusetts. Esteja certo de que o Departamento de Prédios e Terrenos tem funcionários treinados 

com os  melhores métodos de limpeza e desinfecção, em um esforço de reduzir a exposição e propagação de doenças infecciosas. A 

aplicação de desinfetantes por pulverização e a limpeza de todas as superfícies estão sendo realizadas em todas as escolas. Além disso, os 

funcionários foram instruídos a inspecionar e a certificar-se de que todos os dispensadores de sabão liquido estão cheios, operando 

devidamente e acessíveis.  

 

Aqui estão alguns links com informações sobre a gripe que você pode achar úteis: 

https://www.mass.gov/influenza 

https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/xb/flu-symptom-check-list.pdf 

  

Obrigado por sua atenção a esta mensagem tão importante. Entre em contato com a enfermeira da escola se você tiver mais dúvidas ou 

preocupações. 

 

Atenciosamente, 

 
Judith Styer 
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