
Linha de assunto: NOVO: Máscaras obrigatórias nas escolas no início do ano letivo de 2021-22 
 
Famílias e trabalhadores de Henrico, 
 
Como sabem, as HCPS estão empenhadas em efetuar cinco dias por semana de aprendizagem presencial 
num ambiente seguro e saudável. Com base nas atuais recomendações de saúde e em conformidade 
nas mais recentes orientações dos especialistas de saúde do  Centro de Controlo e Prevenção de 
Doenças e do Departamento de Saúde da Virgínia,  a direção das Escolas Públicas do Condado de 
Henrico decidiu, por votação unânime, tornar obrigatória a utilização da máscara no início do ano 
letivo de 2021-22. A obrigação aplica-se a todos os indivíduos (funcionários, estudantes, etc.), 
independentemente do estado de vacinação, no interior dos recintos escolares. O uso da máscara 
também é obrigatório nos autocarros escolares em conformidade com as normas federais. 
 
No futuro, os protocolos de utilização de máscara serão revistos a cada duas semanas nas assembleias 
públicas da direção da escola ( ver as próximas datas das Assembleias da Direção da Escola aqui.) 
 
No exterior, incentivamos também o uso de máscara, em particular pelos indivíduos que não estejam 
ainda vacinados ou quando não for possível manter o distanciamento social. As nossas escolas também 
estarão preparadas para abordar as nuances do uso de máscara no interior dos edifícios, incluindo 
(entre outros) no atletismo, na banda, no coro, nas áreas para comer/beber, nas visitas de estudo, pra 
requisitos médicos, etc. Pode consultar o nosso site para ver com mais detalhe as circunstâncias 
específicas. 
 
Além do uso de máscara, no novo ano letivo, os nossos planos incluem a implementação continuada da 
estratégia de mitigação de risco sanitário, tais como: 
 

• Manutenção regular dos sistemas de ventilação interior. 
• Manter um metro de distância sempre que possível. 
• Limpeza frequente das zonas de grande contacto. 
• Limpeza das proteções plásticas das secretárias (para utilização e a pedido). 
• Um foco contínuo na lavagem das mãos. 

 
Cada uma das escolas irá partilhar planos específicos de segurança e saúde com a sua comunidade antes 
do início do novo ano letivo. Como sempre, estamos preparados para ser flexíveis à medida que as 
condições sanitárias se alterarem. 
 
Se é elegível para ser vacinado, vacine-se. A informação do Departamento de Saúde da Virgínia é um 
ótimo sítio para começar! https://vaccinate.virginia.gov/ 
 
Agradecemos os vossos esforços contínuos para garantir que o nosso ano letivo de 2021-22 seja seguro 
e saudável para todos. Aguardamos com expetativa a receção dos nossos alunos no primeiro dia de 
aulas, que será quarta-feira, 8 de setembro. (Terça-feira, 7 de setembro, é feriado escolar para 
observância do Rosh Hashaná.) 
 
Atenciosamente, 
 
Escolas Públicas do Condado de Henrico 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.vdh.virginia.gov/blog/2021/07/21/virginia-departments-of-health-and-education-release-updated-guidance-for-prek-12-schools-prek-12-schools-will-make-locally-informed-decisions-on-masking-and-prevention-measures-as-informed-by-cdc/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://henricoschools.us/school-board/
https://vaccinate.virginia.gov/

