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Visão Geral do Programa

As Escolas Públicas de Framingham estão implementando um programa de testagem para
COVID-19 gratuito como parte de seu protocolo geral de saúde e segurança e estratégia de
mitigação de risco para a COVID-19. O distrito fez uma parceria com o Departamento de
Educação Primária e Secundária (DESE) e o Centro de Inovação de Cambridge (CIC) para
implementar um programa abrangente de testagem para a COVID-19. O programa de testagem
está disponível para todos os alunos desde o pré-K até a 12ª Série, além de funcionários do
distrito. O teste estará disponível semanalmente para todos os alunos e funcionários
participantes.

Embora este programa seja voluntário, a participação é fortemente encorajada para
alunos e funcionários não-vacinados e vacinados. Quanto maior a participação, mais
rapidamente o distrito poderá identificar os casos positivos e assim evitar uma maior
disseminação do COVID-19 na comunidade escolar.

Componentes de Testagem:

1.) Rotina de Checagem de Segurança para COVID (Testes Coletivos)

As verificações de rotina de segurança para COVID (testes coletivos) estarão disponíveis
semanalmente para alunos e funcionários. O teste acontecerá na escola durante o dia letivo.
Amostras nasais tipo esfregaço (swab) são coletadas, combinadas e testadas em grupos de 5 a
10 amostras. As escolas receberão os resultados dentro de 24 a 48 horas. Os alunos podem
continuar a frequentar a escola enquanto aguardam os resultados da verificação de segurança
(testes coletivos); eles não precisam ficar em quarentena enquanto aguardam os resultados. Se
um teste de verificação de segurança der positivo, os alunos do grupo amostrado farão um
teste de acompanhamento com uma segunda coleta de amostra na escola usando o BinaxNow
(teste rápido de antígeno) e um teste PCR individual, conforme necessário. Os
pais/responsáveis somente serão notificados se seus filhos apresentarem um teste coletivo



positivo. Se você não receber a notificação do distrito, os resultados do seu filho deram
negativos.

● Verificações de rotina de segurança para COVID ou testes semanais de amostras
combinadas para COVID-19 serão fornecidos para todos os alunos/funcionários que
consentiram e estão presentes na escola no dia do teste. Por favor, preencha o formulário
de consentimento online aqui.

● A participação é voluntária e o teste é gratuito.

● A participação nos testes coletivos é exigida para todos os participantes (vacinados e não
vacinados) em atividades extracurriculares que ocorrem depois das aulas como: esportes,
fanfarra, banda de jazz, coro e apresentações de teatro.

● Indivíduos que testaram positivo para COVID 19 nos últimos 90 dias não devem
fazer o teste. Após 90 dias, os indivíduos podem participar.

● O teste coletivo agrupa diversas amostras respiratórias de várias pessoas e executa um
único teste de PCR laboratorial na amostra combinada.

● Por enquanto, as Escolas Públicas de Framingham combinarão um número máximo de 5 a
10 testes por amostra coletada com base nas métricas da comunidade. Continuaremos
monitorando as métricas da comunidade e podemos ajustar os tamanhos de amostras de
acordo.

● O teste é feito através de esfregaço (swab) nasal usando cotonete. O cotonete não é
inserido profundamente na cavidade nasal, apenas na abertura da narina.

● Uma equipe treinada da CIC administrará o esfregaço nasal com cotonete para alunos do
pré-K à 5ª série e para qualquer criança com limitação física ou deficiência. Alunos da 6ª à
12ª séries irão realizar a autoadministração do swab nasal;

● Os resultados serão recebidos dentro de 24 a 48 horas. Os pais/responsáveis   serão
notificados dos resultados somente se o seu filho estiver em uma amostra coletiva com
teste de resultado positivo. Se os pais/responsáveis   não receberem notificação do
distrito, você pode ter certeza de que os resultados do seu filho foram negativos.

● Se o teste coletivo der positivo, cada pessoa no grupo da amostra será testada
individualmente. Cada pessoa receberá um teste rápido de antígeno BinaxNow e um teste
de PCR individual para identificar se alguém no grupo é positivo para COVID-19.

● Testes de acompanhamento, BinaxNow e testes PCR individuais serão administrados na
escola do seu filho e são gratuitos.

● O estado está usando uma plataforma/sistema de tecnologia que atende às
proteções de privacidade HIPAA/FERPA. As amostras serão usadas apenas para
testes de COVID-19. Apenas administradores da escola e enfermeiros aprovados
poderão ver os resultados.

● O Conselho de Saúde de Framingham será notificado sobre os resultados de testes PCR
individuais positivos e seguirá as diretrizes e protocolos de saúde pública para COVID-19
para isolamento e quarentena.

https://forms.gle/WP3PuKV7cXdSSwho7


2.) Protocolo de Quarentena “Test and Stay” e Testagem

O protocolo “Test and Stay” permite que alunos e funcionários expostos a uma pessoa na escola
cujo teste foi positivo para COVID-19 permaneçam na escola, desde que não apresentem
sintomas. Em vez de perderem as aulas, esses alunos e funcionários farão um teste rápido
BinaxNOW diariamente na escola. Eles continuarão em quarentena fora do horário escolar. O
objetivo do protocolo “Test and Stay” é permitir que alunos e funcionários permaneçam na
escola com a maior segurança possível, enquanto diminui a carga de quarentena sobre os
alunos, suas famílias, professores e administradores da escola.

● De acordo com o protocolo “Test and Stay”, os alunos e funcionários não vacinados que
entrarem em contato com um indivíduo que testou positivo na escola, no ônibus
escolar ou em uma atividade extracurricular patrocinada pela escola e possam
seguir as medidas de segurança do distrito terão a opção de:

1. Respeitar quarentena estrita fora da escola (não ir ao trabalho/escola) ou
2. Participar do protocolo de quarentena “Test and Stay” e ter permissão para

comparecer ao trabalho/escola fazendo o teste para COVID-19 diariamente.

● Aqueles que participarem do protocolo de quarentena “Test and Stay” podem
permanecer na escola, desde que não apresentem sintomas e participem do teste para
COVID-19 diário na escola.



● O protocolo “Test and Stay” consiste em um esfregaço nasal (swab) diário realizado por
um profissional de saúde qualificado por 5 a 7 dias após a exposição.

● Para que seu filho e/ou um membro da equipe se qualifiquem para este programa,
devemos ter um consentimento assinado em arquivo antes que o teste possa ocorrer.
Se NÃO tivermos o formulário de consentimento, seu filho precisará ficar em
quarentena em casa por no mínimo 7 dias e seguir o protocolo de quarentena do
Departamento de Saúde Pública de Framingham.

● Uma vez que dados atuais indicam que indivíduos vacinados apresentam teste positivo
para o vírus, recomendamos fortemente a participação no programa do protocolo
“Test and Stay” para todos os indivíduos, independentemente se for vacinado ou
não.

● Além disso, as seguintes medidas de segurança adicionais serão implementadas para
alunos e funcionários no protocolo “Test and Stay”:

○ Todos os indivíduos, independentemente se vacinados ou não, devem usar
máscaras de proteção facial o tempo todo, exceto para comer ou beber;

○ Quando estiver sem máscara de proteção facial (por exemplo, ao comer/beber,
ou se a máscara estiver rasgada), a distância física de outras pessoas deve ser
mantida, sempre que possível;

○ Indivíduos devem continuar monitorando ativamente os seguintes sintomas do
COVID-19 por 14 dias:

■ Febre de 100 F ou 37.7C ou calafrios
■ Tosse
■ Falta de ar ou dificuldade para respirar
■ Fatiga
■ Dores musculares ou no corpo
■ Dor de cabeça
■ Nova perda de sabor ou olfato
■ Dor de garganta
■ Congestão ou nariz escorrendo
■ Náusea ou vômito
■ Diarreia

○ Se surgirem sintomas, os indivíduos devem se isolar em casa e informar a
enfermeira da escola/Recursos Humanos.


