Danbury Public Schools Health Services
43 Clapboard Ridge Road
Danbury, CT 06811
Telefone: 203-830-6597 Fax: 203-790-2648
10 de julho de 2020
Queridos pais/guardiões,
Isto é para informá-lo dos requisitos de saúde de nível de série para os alunos, conforme estabelecido pelo
Estado de Connecticut e as Escolas Públicas de Danbury.
Em resposta à pandemia COVID-19 que resultou em acesso limitado a visitas presenciais com os
prestadores de cuidados de saúde, as Escolas Públicas de Danbury farão as seguintes acomodações para
o envio da documentação de saúde necessária.
1. Jardim de Infância e todas as novas matrículas de nível de série:
●

●

2.

Séries 6 e 9
●
●

3.

Um exame físico completo a partir de 1º de setembro de 2018 será aceito para inscrição.
Um novo exame físico completo (Formulário Azul) deve ser submetido à enfermeira da
escola até 1º de novembro de 2020 para garantir a participação contínua na escola.
Um registro de vacina deve acompanhar o exame físico. Os alunos têm até
1º de novembro de 2020 para enviar à enfermeira da escola as provas de imunização de
todas as vacinas atrasadas devido à pandemia do COVID -19.

É necessário um exame físico completo (Formulário Azul) para o ano letivo de 2020-2021. Envie
o formulário à enfermeira da escola até 1º de dezembro de 2020.
Qualquer aluno das séries 6 e 9 durante o ano letivo de 2019-2020 que não enviou seu
estado exigido exame físico deve fazê-lo até 1º de novembro de 2020 para garantir a
participação contínua na escola.
Série 7


A data de envio da documentação para as vacinas TdaP e Menactra foi prorrogada até 1º de
novembro de 2020.

2

Consulte a página web dos Serviços de Saúde das Escolas Públicas de Danbury para acesso
ao Formulário Azul e os recursos para assistência médica e informações sobre o COVID19.
https://sites.google.com/danbury.k12.ct.us/health-services/home
O distrito vai mantê-lo informado sobre a disponibilidade de clínicas de vacinação contra gripe
à medida que nos aproximamos do novo ano letivo. A vacina contra a gripe é necessária
para todos os estudantes pré-K. A vacinação antecipada é incentivada, mas deve ser
concluída até 31 de dezembro de 2020 para retornar à escola em janeiro de 2021. Todos
com 6 meses de idade ou mais são incentivados a tomar a vacina contra a gripe.
Entre em contato comigo se tiver alguma dúvida ou preocupação. Juntamente com nossas
enfermeiras escolares, agradeço sua cooperação como parceiros para garantir o nível ideal de
saúde para seus filhos.
Sentimos falta de nossos alunos e estamos ansiosos para ver todos novamente em breve!
Sinceramente,
Kathleen O'Dowd, RN, BSN
Coordenador de Serviços de Saúde e Enfermagem
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