
Assunto: Atualização sobre o uso de máscaras nas escolas para o ano letivo de 2021-22 

Na semana passada, o Departamento de Educação da Virgínia e o Departamento de Saúde da 
Virgínia anunciaram que cada divisão escolar local determinará como irá implementar as 
estratégias de prevenção COVID-19 com base nas condições da comunidade e nas 
recomendações de saúde locais.Com a recente expiração da ordem da saúde pública da 
Virgínia e o lançamento da orientação atualizada para escolas pré-k-12, a equipe HCPS tem 
trabalhado em colaboração com nosso Conselho Escolar, líderes escolares e parceiros do 
Departamento de Saúde da Virgínia nas as próximas etapas para HCPS.Compreendendo a 
importância desse tópico, gostaríamos de atualizá-lo sobre nossos planos atuais para o 
outono. Continuaremos a exercer flexibilidade se ou conforme as condições mudarem. 
 
 

• As Escolas Públicas do Henrico County estão empenhadas em fornecer um ambiente 
escolar que considere as necessidades individuais e únicas de saúde e segurança de 
todos os funcionários, alunos e famílias. Os planos para o novo ano letivo incluem a 
implementação contínua de nossas estratégias de mitigação de risco à saúde, tais 
como: foco na lavagem das mãos, manter um distanciamento de 3 pés onde possível, 
limpeza frequente de áreas de alto contato e sistemas de ar condicionado internos bem 
conservados. As escolas compartilharão individualmente seus planos específicos de 
saúde e segurança com suas comunidades escolares antes do início do novo ano 
escolar. 

• Em alinhamento com as orientações atuais, o HCPS incentiva fortemente o uso de 
máscara nas escolas, especialmente em ambientes fechados para alunos menores de 
12 anos (que ainda não são elegíveis para receber a vacina do COVID-19), outros que 
não estão totalmente vacinados, bem como para aqueles com condições de saúde 
subjacentes. 

• Embora encorajemos o uso de máscara para aqueles que não estão totalmente 
vacinados, respeitamos que o uso de máscara é atualmente uma escolha individual. 
Como um lembrete, a Ordem de Saúde Pública da Virgínia expirou no Domingo, 25 de 
Julho. O HCPS continua a trabalhar com nossos parceiros do Departamento de Saúde 
para monitorar as condições da comunidade e irá, conforme informado anteriormente, 
fazer alterações nos planos de prevenção COVID-19 específicos da escola ou divisão 
se necessário.  

• Em nosso esforço para priorizar a continuidade do aprendizado presencial, é importante 
entender que a orientação atual de rastreamento de contatos indica que o uso de 
máscaras geralmente permite que alunos e funcionários não vacinados evitem os 
protocolos de quarentena. 

• As máscaras ainda serão exigidas dentro dos ônibus escolares devido a uma 
ordem federal dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças relacionada aos meios 
de transporte público. 

• Máscaras descartáveis continuarão disponíveis nos ônibus e em nossas escolas 
durante o próximo ano letivo. Funcionários e alunos também terão acesso a divisórias 
de plástico para uso individual, se desejarem. 

• Para aqueles que buscam acesso à vacina, estamos realizando uma clínica vacinação 
gratuita na Elko Middle School na Quarta-feira, 28 de Julho, das 9 às 11 horas. Teremos 
uma clínica de vacinação adicional na Brookland Middle School dia 18 de Agosto, de 1 
as 3 da tarde. Oportunidades adicionais de vacinação serão compartilhadas em um 
futuro próximo. 



Estamos entusiasmados com o nosso retorno aos cinco dias por semana de aprendizagem 
presencial para o ano letivo de 2021-22. Novamente, estamos comprometidos em fornecer um 
ambiente escolar que considere as necessidades individuais de saúde e segurança de todos. 
Aqueles com considerações individuais devem entrar em contato com o diretor da escola. 
  
Ao nos aproximarmos do primeiro dia de aula, que será na Quarta-feira, 8 de Setembro, 
gostaríamos de agradecer por seus esforços contínuos para garantir que o ano letivo de 
2021-22 seja um ano seguro e saudável para todos. Dada a natureza mutável da pandemia do 
COVID-19, continuaremos a exercer a flexibilidade se ou conforme as condições mudarem. 
 

Sinceramente, 

Henrico County Public Schools 

 
 


