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Departamento de Saúde e Bem-estar (Department of Health and 
Wellness)

Teste do COVID-19 para Alunos

Visão Geral do Programa

As Escolas Públicas de Framingham estão implementando um programa gratuito de testes do COVID-19 
como parte do seu protocolo geral de saúde e segurança, e plano de redução do risco do COVID-19. Em 
parceria com o Departamento de Ensino Fundamental I e Secundário (DESE) e o CIC, o nosso distrito 
está implementando um programa de testes de detecção do COVID-19. Clique aqui (em inglês) para 
mais informações sobre esse programa do DESE. 

Esse programa estará disponível a todos os alunos do primário a 12ª série e funcionários. Os alunos terão 
a opção de participar do programa de testes coletivos, usando bastonetes nasais curtos. Os testes estão 
disponíveis semanalmente a todos os participantes durante o período de aulas na escola. Embora o teste 
seja voluntário, recomendamos a participação de todos. Quanto maior o número de participantes, maior 
será a efetividade do nosso plano de segurança e de redução de risco. 

Objetivos dos testes

Teste



● Aumentar a segurança através de identificar e isolar casos do COVID-19, incluindo indivíduos 
assintomáticos.

● Aumentar o nível de tranquilidade dos alunos e funcionários das nossas escolas.

● Ter uma compreensão melhor da incidência do COVID-19 nas escolas públicas de Framingham 
para que o nosso distrito possa tomar decisões ponderadas sobre o método de ensino mais 
adequado. 

Metodologia dos testes
● Os testes coletivos semanais do COVID-19 estarão disponíveis a alunos que assistem aulas 

presenciais em nossas escolas.

● A participação é voluntária e gratuita.

● Os testes coletivos usam amostras respiratórias de múltiplos alunos, processando-as de uma só 
vez por meio de um teste de polimerização em cadeia (PCR). 

● As instruções do DESE para as Escolas Públicas de Framingham permitem testes coletivos de 5-
25 amostras por tubo coletivo.

● No momento, com base nos dados da nossa comunidade, as Escolas Públicas de Framingham 
processarão 5-10 amostras por tubo coletivo. Continuaremos a monitorar os dados da nossa 
comunidade para fazer ajustes nos testes coletivos se necessário.

● O teste é feito com um bastonete nasal curto. O bastonete não é inserido profundamente nas 
fossas nasais, e sim na abertura da narina.

● Os alunos da 3-5 séries poderão administrar o teste com o bastonete nasal em si mesmos; um 
funcionário do CIC administrará o teste com o bastonete nasal nos alunos da Pre-K-2 séries.

● Os resultados estarão disponíveis de 24-48 horas. Os pais/guardiões serão informados dos 
resultados apenas se os seus filhos estiverem num grupo com amostra positiva. Pais/guardiões, 
caso não tenham recebido uma notificação do nosso distrito, o resultado do teste dos seus 
filhos foi negativo.  

● O resultado positivo indica que um ou mais dos indivíduos do grupo testado coletivamente pode 
ter sido infectado pelo COVID-19. Nesse caso, cada indivíduo do grupo fará um teste (PCR) 
individual.  

● O teste (PCR) individual estará disponível nas Escolas Públicas de Framingham. Os alunos do 
grupo positivo permanecerão fora da escola até que o resultado do teste (PCR) individual seja 
negativo. 

● O Departamento de Saúde de Framingham será informado em caso de testes (PCR) individuais 
positivos para que possa seguir os protocolos de saúde pública de isolação e quarentena do 
COVID-19. 



Veja uma demonstração de como realizar a autoadministração do bastonete nasal aqui: Como inserir o 
bastonete nasal – aluno da 2ª série. 

                    

Lembretes importantes
Observe que os alunos não poderão participar do programa se:

● tiveram um teste positivo do COVID-19 nos últimos 3 meses;
● estão em quarentena porque viajaram ou foram expostos; e/ou
● sentem qualquer um dos sintomas do COVID-19 abaixo:

o Febre, apresentando calafrios ou tremores
o Temperatura de 100.0°F (37.7°C) ou mais 
o Nova perda do paladar (gosto) ou olfato (cheiro)
o Tosse
o Falta de ar ou dificuldade respiratória
o Dor de cabeça
o Dor de garganta
o Dores no corpo ou dores musculares
o Nariz escorrendo ou congestão nasal 



o Fadiga ou cansaço anormal, com algum outro sintoma
o Náuseas, vômitos ou diarréia

 
Se os seus filhos ou outros membros da família apresentam qualquer um dos sintomas indicados acima, 
NENHUM DE VOCÊS DEVE ENTRAR NOS PRÉDIOS DAS FPS para fazer o teste. Se você ou 
outro membro da sua família apresenta qualquer um dos sintomas acima, acabou de voltar de viagem ou 
está em quarentena, favor contatar os seu provedor de cuidados médicos.  

Perguntas mais frequentes:
Quem pode participar?
Todos os alunos das Escolas Públicas de Framingham da pré-escola a 12ª série que assistem aulas 
presenciais poderão participar dos testes coletivos.   

O que é o teste coletivo do COVID-19?
O teste coletivo do COVID-19 é feito com amostras de múltiplos indivíduos processadas juntamente para 
economizar tempo. Esse método é uma maneira eficiente e econômica de detectar o COVID-19 em 
escolas e turmas. O resultado negativo do teste coletivo quer dizer que nenhum dos indivíduos do grupo 
foi infectado. O resultado positivo do teste coletivo indica que um ou mais dos indivíduos do grupo foram 
infectados pelo COVID-19. Nesse caso, cada um dos alunos do grupo positivo fará um teste individual 
(PCR) para determinar qual deles contraiu o COVID-19.  

Qual será a frequência dos testes?
Os participantes farão o teste todas as semanas que estiverem assistindo aulas presenciais na 
escola.

Que tipo de coleção de amostra é usada?
A coleção de amostra será feita com o uso de um bastonete nasal curto (não inseridos 
profundamente). O bastonete que usaremos é inserido dentro da narina, no máximo de 1-2 cm e 
girado uma vez dentro.

O acontece quando há um “teste coletivo” positivo?
Quando o resultado coletivo é positivo, cada um dos indivíduos daquele grupo fará um teste individual 
(PCR) para averiguar a origem da positividade. Nesse caso, todos os membros do grupo devem 
permanecer em quarentena até que recebam o resultado do teste individual (PCR). O Departamento de 
Saúde de Framingham será informado sobre os casos positivos para que possa seguir os protocolos 
necessários.

Quando há resultado positivo, até que ponto vai o rastreio de contatos?
De acordo com as diretrizes do CDC e do MA DOH, o rastreio de contatos vai até 2 dias antes da 
apresentação do primeiro sintoma ou do recebimento do resultado positivo (o que vier primeiro).

Como ficará a privacidade dos meus filhos?



O estado está providenciando plataformas/sistemas em conformidade com os requerimentos de 
proteção de privacidade do HIPAA/FERPA. As amostras serão usadas exclusivamente para o 
teste do COVID-19. Apenas administradores escolares específicos terão acesso aos resultados. 

Todos os alunos terão que participar do programa de testes coletivos para assistir as 
aulas este ano?
Não. A participação do programa é voluntária, mas altamente recomendada. O aumento do 
número de participantes aumenta também a efetividade das nossas medidas de mitigação de risco 
e segurança. 

A participação do programa é gratuita? 
Sim, o programa é gratuito. Os alunos não terão que pagar nenhuma taxa pelo teste coletivo nem 
por testes subsequentes para aqueles em grupos com resultado positivo.

Indivíduos que com resultado positivo do COVID-19 no passado podem participar 
dos testes coletivos?
Indivíduos com resultados positivos nos últimos 90 dias não devem participar do programa. Após 
90 dias, porém, podem voltar a ser incluídos nos testes coletivos.

Se um indivíduo foi vacinado, ainda deve participar dos testes coletivos?
Sim. Indivíduos vacinados ainda devem ser incluídos no programa de testes coletivos.

Translations are povided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. TEMO - 02/14/2021 PORTUGUESE


