Protocolos de resposta ao surto: Pre K-12
Orientação para resposta ao surto de COVID-19 em Pre K-12
Versão 2.0- Atualizado em 6 de janeiro de 2021

Resumo das mudanças da cartilha
• Versão 1.1 (14 de setembro de 2020)
• Esclarecimento de que os contatos do domicílio de um caso provável devem fazer
quarentena na pendência de resultados dos testes, mas contatos escolares não
precisam fazer quarentena na pendência de resultados dos testes
• Versão 1.2 (1 de outubro de 2020)
• Esclarecimento de que você precisa de um teste de PCR negativo para voltar à
escola, não apenas um teste rápido (antígeno) negativo
Febre e calafrios foram divididos em dois sintomas, em vez de um na definição de
um caso provável
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Resumo das mudanças da cartilha
• Versão 1.3 (21 de outubro de 2020)
• Explicação do período infeccioso e contatos próximos
• Visão geral da investigação de casos/processo de rastreamento de contatos
• O que as escolas devem esperar
• Que documentos as escolas devem ter à mão
• Perguntas frequentes
• Viajantes
• Portal escolar
• Testes
• Quarentena
8/1/2021
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Resumo das mudanças da cartilha
• Versão 1.4 (19 de novembro de 2020)
• Esclarecimento de isolamento e quarentena
• Perguntas frequentes
• Perguntas sobre contatos próximos em escolas
• Posso fazer um teste para sair da quarentena?
• Quarentena de 24 dias de membro do domicílio
• Fim do teste de quarentena
• O que é EdOC?

8/1/2021
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Resumo das mudanças da cartilha
• Versão 2.0 (6 de janeiro de 2021)
• Atualização da orientação para quarentena
• Recomendação de teste para todos os contatos próximos
• Febre e calafrios – um sintoma
• Esclarecimento sobre orientação para viagens
• Não relatar mais casos prováveis

8/1/2021
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Objetivo da cartilha e instruções para uso
Qual é o objetivo desta cartilha?
•

Essa cartilha provê orientação sobre como responder
se uma criança ou funcionário exibir sintomas de
COVID-19 ou se testar positivo para COVID-19.

•

A cartilha não substitui um contato direto com o
RIDOH, mas sim oferece uma visão geral do que
ocorrerá durante aquele processo de contato.

•

As informações compartilhadas nesse documento
assumem que alunos de Pre K-12 e pais/responsáveis
estejam cumprindo as atuais diretrizes do RIDOH e
orientação do CDC.

Como devo usar esta cartilha?
•

Guarde esta cartilha em um lugar que seja facilmente
acessível para referência.

•

Esta cartilha destina-se a compartilhar melhores práticas
gerais que possam ser usadas por todas as escolas; não
aborda dúvidas específicas sobre situações únicas que
você possa ter.

•

Na eventualidade de um caso provável ou confirmado de
COVID-19 no ambiente escolar, além deste recurso, o
RIDOH, o RIDE e o Edoc lhe apoiarão por todo o processo.

Note que o material neste documento pode evoluir quando nova orientação for divulgada
8/1/2021
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Glossário
Termo

Definição

Contato próximo

Estar a 1,8 m (6 pés) de distância de uma pessoa infectada (com ou sem máscara facial) por
15 minutos cumulativos, por um período de 24 horas ou ter contato direto sem proteção com
as secreções ou excreções de uma pessoa com COVID-19 confirmada durante o período
infeccioso.

Transmissão na
comunidade

Ocorre quando indivíduos adquirem COVID-19 através de contato com alguém na comunidade
local, e não através de viagem a uma localidade afetada.

Caso confirmado

Uma pessoa que testou positivo para a infecção de SARS-CoV-2 (o vírus que causa COVID-19)

Rastreamento de
contatos

Grupo
consistente/estável

Processo de identificação de pessoas que tenham tido contato próximo (ver definição acima)
com alguém infectado com COVID-19
Um grupo consistente de alunos e funcionários que interagem uns com os outros, mas não com
membros de outros grupos regularmente. Os grupos devem ser os menores possíveis, com
números máximos determinados nos diferentes cenários de reabertura. Quando em um grupo
estável, cada grupo deve se distanciar fisicamente de outros, e8/1/2021
de outros grupos
consistentes.
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Glossário
Termo

Definição

COVID-19

Abreviatura da doença causada pelo novo coronavírus SARS CoV-2

EdOC

Centro de Operações Educacionais. O Centro de Operações Educacionais (EdOC) é um centro
interagencial localizado no Departamento de Educação de RI que reúne os conhecimentos de
vários órgãos estaduais para colaborar, coordenar e se comunicar eficazmente com as
escolas

Período de incubação

Tempo entre a exposição à infecção e o surgimento dos primeiros sintomas. O vírus que causa
COVID-19 tem um período de incubação de 2-14 dias.

Período infeccioso
(casos
assintomáticos)

2 dias antes do teste (data da realização do esfregaço) até que os critérios do CDC para
descontinuar o isolamento sejam atendidos

Período infeccioso
2 dias antes do surgimento de sintomas até que os critérios do CDC para descontinuar o
(casos sintomáticos) isolamento sejam atendidos
8/1/2021
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Glossário
Termo

Definição

Isolamento

Processo de separar indivíduos que estejam infectados com COVID-19 de outras pessoas. O
isolamento dura um mínimo de:
• 10 dias do surgimento dos sintomas, se sintomático.
• 10 dias da data da coleta (teste) da amostra, se assintomático.
• 20 dias para pessoas com condições graves de imunocomprometimento.

Protocolo

Ações recomendadas, se ocorrer um caso provável ou confirmado de COVID-19

Caso provável

Indivíduo que tenha, no mínimo, um dos seguintes sintomas: tosse, falta de ar ou dificuldade
para respirar, perda recente de olfato ou paladar, OU, no mínimo, dois dos seguintes sintomas:
febre (acima de 38º C ou 100,4º F ou subjetivo) ou calafrios, dores no corpo (mialgia), dor de
cabeça, dor de garganta, náusea ou vômito, diarreia, fadiga, ou congestão nasal ou coriza

Quarentena

Processo de separar e restringir o movimento de indivíduos que estiveram em contato próximo
com alguém que tenha testado positivo ou apresentado sintomas de COVID-19. Pessoas em
quarentena devem se automonitorar por 14 dias por sintomas e buscar aconselhamento
médico, conforme necessário. O RIDOH recomenda que todos os contatos próximos de
pessoas com COVID-19 sejam testados no 5º dia de quarentena ou posteriormente.
1/19/2021
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Glossário
Termo

Definição

RIDE

Departamento de Educação de Rhode Island

RIDOH

Departamento de Saúde de Rhode Island

Triagem

Avaliação de indivíduos quanto a sintomas de COVID-19 verbalmente ou atestação por si/pais.
Verificações de temperatura podem ser realizadas pela escola, se desejado.

Indivíduo sintomático

Uma pessoa que está apresentando um ou mais sintomas de COVID-19, conforme definido nas
diretrizes do CDC

Testes

Dois tipos de testes estão disponíveis para COVID-19: testes virais e de anticorpos. Os testes
virais indicam se você tem uma infecção presente, enquanto testes de anticorpos indicam uma
infecção anterior. Neste documento, 'testes’ se referem ao teste viral para diagnosticar uma
pessoa com COVID-19.

8/1/2021
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Sintomas da COVID-19
• Febre ou calafrios
• Tosse (recente)
• Falta de ar ou dificuldade para
respirar
• Fadiga
• Dores musculares ou no corpo
• Dor de cabeça
• Dor de garganta
• Perda recente de paladar ou olfato
• Congestão nasal ou coriza (recente)
• Náusea ou vômito
• Diarreia
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
8/1/2021
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Nem todos os sintomas de COVID-19 fazem de alguém um caso provável
Qualquer
UM sintoma:
PROVÁVEL

Quaisquer
DOIS
sintomas:
PROVÁVEL

•Tosse (recente)
•Falta de ar ou dificuldade para respirar
•Recente perda de paladar ou olfato
•Febre ou calafrios
•Dores musculares ou no corpo
•Dores de cabeça
•Dor de garganta
•Fadiga
•Congestão nasal ou coriza (recente)
•Náusea ou vômito
•Diarreia
8/1/2021
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Caso provável de COVID-19
O CDC define um caso provável como alguém que atende os seguintes critérios.

Um dos seguintes sintomas:





Tosse (recente)
Falta de ar
Dificuldade para respirar
Recente perda de paladar ou olfato

Dois dos seguintes sintomas:
ou











Febre
Calafrios
Dores musculares (mialgias)
Dor de cabeça
Dor de garganta
Náusea ou vômito
Diarreia
Fadiga
Congestão nasal ou coriza (recente)

Qualquer aluno que atenda a definição de caso provável deve notificar o RIDOH fazendo o relato através do Portal Escolar do RIDOH.
O aluno deve ser isolado e devem ser feitos arranjos para coleta. Os pais/responsáveis devem receber o número do Centro de
Chamadas K12 e incentivados a agendar um teste.
8/1/2021
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Fonte: https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/coronavirus-disease-2019-covid-19/case-definition/2020/

Quando ligar para cuidados de emergência
Uma pessoa com os seguintes sintomas precisa de atenção médica de
emergência.
Ligue para 911 e notifique a telefonista que está buscando tratamento para
alguém que possa ter COVID-19







Dificuldade para respirar
Dor persistente ou pressão no peito
Confusão recente
Incapacidade de acordar ou permanecer acordado
Face ou lábios azulados

*Esta lista não reflete todos os possíveis sintomas que requeiram tratamento de emergência.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

8/1/2021
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Qual é o período infeccioso da COVID-19?
• Casos sintomáticos
• Dois dias antes do surgimento dos sintomas até 10 dias após o surgimento dos
sintomas
• Casos assintomáticos
• Dois dias antes do teste (data em que o esfregaço foi realizado) até 10 dias após a
data do teste

8/1/2021
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Isolamento x Quarentena
• Isolamento é para doentes ou infectados
• Separar indivíduos que estejam infectados com COVID-19 de outros
• Ficar em casa e se isolar de membros do domicílio o máximo possível
• Quarentena é para contatos
• Manter alguém que possa ter sido exposto ao vírus longe de outras pessoas
• Indivíduos que possam ter sido expostos devem ficar em casa e monitorar sintomas

8/1/2021
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Qual é a duração do isolamento?
• Sintomáticos:
• No mínimo 10 dias desde que os primeiros sintomas apareceram (20 dias se
gravemente imunocomprometido) e
• No mínimo 24 horas sem febre sem medicamento antitérmico e
• Melhora de outros sintomas de COVID-19
• Perda de paladar e olfato pode persistir por semanas ou meses após a
recuperação e não precisa adiar o fim do isolamento

• Assintomáticos: 10 dias da data em que o indivíduo foi testado (20 dias se
gravemente imunocomprometido)
Mais informações: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
8/1/2021
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NOVO!!! Orientação da quarentena (atualizado em 10/dez/2020)
• Contatos próximos devem fazer quarentena em casa por 10 dias da
última vez que estiveram em contato com o indivíduo infectado.
• Quando tiverem concluído a quarentena de 10 dias, devem continuar
observando sintomas por mais 4 dias

• Contatos próximos podem encurtar a quarentena para sete dias se
tiverem um resultado negativo de um teste (teste rápido de PCR ou
de antígeno) realizado, no mínimo, cinco dias após terem estado em
contato com o indivíduo infectado.
• Quando tiverem concluído a quarentena de 7 dias, devem continuar
observando sintomas por mais 7 dias
8/1/2021
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NOVO!!! Orientação da quarentena (atualizado em 10/dez/2020)

8/1/2021
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Cálculo de opções do fim da quarentena
• Precisa de ajuda para determinar as datas do fim da quarentena?
• O RIDOH criou uma Calculadora de quarentena de contatos próximos de COVID-19
• Clique no link acima e role para baixo até o meio da página para baixar a calculadora

8/1/2021

20

NOVO!!! Teste de TODOS os contatos próximos (10/dez/2020)
• O RIDOH recomenda que TODOS os contatos próximos de pessoas
com COVID-19 sejam testados (com um teste de antígeno ou PCR) no
5º dia de quarentena ou posteriormente.
• Isto ajudará na detecção de infecção assintomática e no isolamento rápido
para evitar mais disseminação

8/1/2021
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NOVO!! Quarentena para membros do domicílio (em 10/dez)
• Por quanto tempo os contatos do domicílio precisam fazer quarentena?
• Os contatos do domicílio precisam fazer quarentena enquanto o indivíduo estiver
infeccioso (até 10 dias após o surgimento de sintomas) e, então, iniciar a quarentena de
10 dias ou de 7 dias com um teste negativo (quarentena típica é 17-20 dias)
• Por quanto tempo os contatos do domicílio precisam fazer quarentena se o indivíduo com
COVID-19 puder evitar contato próximo com membros do domicílio o tempo todo?
(ex: indivíduo infectado fica em um quarto e banheiro separados; membros do domicílio
deixam comida na porta)

• Membros do domicílio precisariam fazer quarentena por apenas 10 dias ou 7 dias com
um teste negativo a partir da data da última exposição ao membro infectado do
domicílio
8/1/2021
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Racional do CDC para mudança na orientação da quarentena
• Quarentena de 10 dias sem teste
• O risco de transmissão pós-quarentena é de aproximadamente 1% (limite máx. 10%)
• Um teste negativo no 10º dia reduz
o risco para aproximadamente 0,3%.
• Quarentena de 7 dias com teste
negativo no 5º dia
• O risco de transmissão
pós-quarentena é de
aproximadamente 5%.
(limite máx. de cerca de 12%)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html
8/1/2021
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Que opção de quarentena escolher?
• O decreto emitido pela governadora permite três opções de quarentena para contatos
próximos de uma pessoa com COVID-19:
• 14 dias de quarentena – padrão ouro
• 10 dias de quarentena
• 7 dias de quarentena com teste negativo (antígeno ou PCR) no 5º dia ou depois
• Para cada uma das três opções, indivíduos devem monitorar os sintomas por 14
dias a partir da última exposição
• O RIDOH não impõe que opções as escolas/distritos devem escolher para implementar.
• O RIDOH recomenda o teste universal para todos os contatos
8/1/2021
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Como é definido um contato próximo?
• Contato próximo
• Indivíduo que tenha estado dentro de 1,8 m ( 6 pés) de uma pessoa infectada
(com ou sem máscara facial) por 15 minutos cumulativos por um período de 24
horas durante o período infeccioso
• Ex: duas interações de 10 minutos durante o dia
• Indivíduo que tenha tido contato direto, sem proteção, com secreções ou excreções
de uma pessoa com COVID-19 confirmada durante o período infeccioso
• Ex: pessoa infectada tossiu diretamente no rosto de alguém
8/1/2021
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Protocolos de autorização para que alunos e funcionários voltem à classe
Sintoma

Será testado?*
Sim
Sim
Sim

Tosse (recente)
Falta de ar ou dificuldade para respirar
Recente perda do paladar ou olfato
Febre (temperatura acima de 38ºC (100,4°F) ou sentir-se febril ao toque ou
calafrios
Dores musculares ou no corpo
Dor de cabeça
Dor de garganta
Fadiga
Congestão nasal ou coriza (recente)
Náusea ou vômito
Diarreia

Sim, se dois ou mais
destes sintomas
Não, se apenas um
destes sintomas

*Se o teste PCR for negativo, a pessoa pode voltar quando estiver sem febre por 24 horas e os sintomas tenham melhorado (de volta à saúde normal).
Se o teste rápido ou PCR for positivo, a pessoa deve se isolar e pode voltar quando a orientação do CDC para liberação do isolamento for cumprida.
8/1/2021
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Protocolo – Indivíduo sintomático mas não um caso provável
Situação
Funcionário
ou aluno tem
um ÚNICO
sintoma de
COVID-19,
mas não
atende a
definição de
caso provável
do CDC

Protocolo de
isolamento e
quarentena

Protocolo de teste
recomendado

Requisito para o retorno

Indivíduo
sintomático é
isolado e enviado
para casa

Instruir indivíduo sintomático a Atestado que confirme um dos seguintes (pais/
buscar aconselhamento
responsáveis atestam, se menor de idade):
médico e fazer teste se
• Não testado
recomendado pelo provedor de
• Sem febre por 24 horas sem uso de
cuidados de saúde
medicamento antitérmico e melhora dos
Não há
sintomas (de volta à saúde normal).
recomendação de Alguns pacientes com COVIDquarentena para
19 apresentaram apenas um
• Testou negativo (PCR)
contatos próximos. sintoma brando ou sintomas
• Sem febre por 24 horas sem uso de
atípicos e pacientes ou
medicamento antitérmico e melhora dos
provedores podem preferir
sintomas (de volta à saúde normal).
fazer o teste, mesmo quando a
definição de caso provável não • Testou positivo (PCR ou antígeno)
for atendida
• Atender as diretrizes do RIDOH para
terminar o isolamento
8/1/2021
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Protocolo – Caso provável
Situação
Funcionário
ou aluno é
um caso
provável

Protocolo de
isolamento e
quarentena

Protocolo de teste
recomendado

Indivíduo provável Instruir indivíduo provável a
é isolado e
buscar aconselhamento
enviado para casa médico e obter teste de
diagnóstico de COVID-19.
Os contatos do
domicílio devem
O RIDOH pode recomendar
fazer quarentena, teste para outros em certas
pendendo
situações.
resultado do teste
de COVID-19 do
caso provável;os
contatos
escolares não
precisam

Requisito para o retorno
Atestado que confirme um dos seguintes (pais/
responsáveis atestam, se menor de idade):
• Testou negativo (PCR)
• Sem febre por 24 horas sem uso de
medicamento antitérmico e melhora dos
sintomas (de volta à saúde normal).
• Testou positivo (PCR ou antígeno)
• Atender as diretrizes do RIDOH para
terminar o isolamento.

https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/coronavirus-disease-2019-covid-19/case-definition/2020/
8/1/2021
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Protocolo – Caso confirmado (testou positivo com teste de PCR ou de antígeno)
Situação
Funcionário ou
aluno testa
positivo

Protocolo de
isolamento e
quarentena
Pessoa com teste
positivo é isolada
conforme diretrizes
do CDC/RIDOH
Contatos próximos
são quarentenados
conforme diretrizes
do CDC/RIDOH

Protocolo de teste
recomendado
Contatos próximos em quarentena
devem se automonitorar por
sintomas e buscar
aconselhamento médico conforme
necessário. O RIDOH recomenda
que todos os contatos próximos
sejam testados no 5º dia da
quarentena ou posteriormente.
Contatos próximos que tenham
testado positivo nos últimos 90
dias não precisam fazer
quarentena.

Requisito para o retorno
Indivíduos precisam cumprir as diretrizes do
CDC/RIDOH para terminar o isolamento:
O RIDOH recomenda a estratégia baseada em
sintomas para terminar o isolamento. Fazer
isolamento até:
 Sem febre por 24 horas sem uso de medicamento
antitérmico e
 Melhora dos sintomas e
 10 dias desde que os sintomas apareceram
(20 dias se gravemente imunocomprometido)
OU abordagem baseada em tempo se assintomático
quando testado positivo. Fazer isolamento até:
• 10 dias desde a data da coleta da amostra (20
dias se gravemente imunocomprometido)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
8/1/2021
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Protocolo – Contato próximo de um caso
Situação
Funcionário
ou aluno é
um contato
próximo de
um caso
confirmado

Protocolo de
isolamento e
quarentena
Um contato próximo faz
quarentena conforme
diretrizes do CDC/
RIDOH

Se o contato próximo
ficar no domicílio assim
Contatos
como o caso, o contato
próximos que deve fazer quarentena
testaram
durante o período de
positivo nos
isolamento do caso (10
últimos 90
dias) e, então, fazer
dias não
quarentena conforme
precisam
as diretrizes do
fazer
CDC/RIDOH. Um
quarentena
contato do domicílio
geralmente faz
quarentena por 7-20
dias.

Protocolo de teste
recomendado
Contatos próximos em
quarentena devem se
automonitorar por
sintomas por 14 dias a
partir da última exposição
e buscar aconselhamento
médico conforme
necessário.
O RIDOH recomenda que
todos os contatos
próximos sejam testados
no 5º dia da quarentena
ou posteriormente.

Requisito para o retorno
Um contato próximo precisa atender as
diretrizes do CDC/RIDOH para terminar a
quarentena antes de voltar à escola:
• Permanecer assintomático
• Completar uma das opções de quarentena:
• 14 dias
• 10 dias
• 7 dias com um teste negativo (de
antígeno ou PCR) no 5º dia ou
posteriormente
• Se escolher uma quarentena de 10 ou de 7
dias, continuar a monitorar os sintomas por
14 dias a partir da última exposição

8/1/2021
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Sumário dos protocolos
Sintomático
(não caso provável)

Caso provável

Pessoa testa positivo com
teste de PCR ou antígeno

Pessoa testa negativo
com um teste de PCR

Orientação
para
isolamento e
quarentena

Isolamento
Aconselhamento médico
Teste é incentivado
Se não testado/testes neg
• Sem febre por 24 horas
e
• Melhora dos sintomas
(de volta à saúde
normal)

Isolamento
Aconselhamento
médico
Teste necessário (de
PCR ou antígeno)

Isolamento por 10 dias a
partir do surgimento dos
sintomas ou 10 dias do teste
se assintomático, e
• Sem febre por 24 horas e
• Melhora dos sintomas
(de volta à saúde normal)

•

Volta à escola

Atestado dos
pais/responsáveis

Atestado dos
pais/responsáveis com
resultado do teste

Atestado dos
pais/responsáveis

Atestado dos
pais/responsáveis

Contatos
próximos

Nenhuma ação

Nenhuma ação para
contatos escolares
próximos enquanto
espera pelo resultado
do teste

Seguir orientação do RIDOH
para isolamento

Nenhuma ação

8/1/2021
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Sem febre por 24
horas e
Melhora dos sintomas
(de volta à saúde
normal)
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Investigação de casos e rastreamento de
contatos no ambiente K-12

Visão geral do processo de investigação de casos
• O RIDOH recebe um resultado de COVID-19 positivo do laboratório (PCR ou antígeno)
• O investigador de casos liga para o caso para uma entrevista
• Pergunta sobre: sintomas, exposições, atividades, etc.

• Contatos próximos
• Pessoa que esteve dentro de 1,8 m (6 pés) por mais de 15 minutos (cumulativo
dentro de 24 horas) durante o período infeccioso

• O período infeccioso é 2 dias antes do surgimento de sintomas
(ou, se assintomático, 2 dias antes do teste de COVID-19)
• Investigador de casos informa ao caso para se isolar

• Rastreador de contatos liga para contatos próximos para colocá-los em quarentena e
recomendar que sejam testados
8/1/2021
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Investigação de casos – Perguntas para escolas
• Investigador de casos envia e-mail ao superintendente e/ou diretor e enfermeira da
escola

• Verificar o último dia do indivíduo na escola
• A criança está em um grupo estável?
• Há ocasiões em que os grupos se misturam?
• Lista de crianças em grupos
• Mapas de assentos de cada sala de aula
• Nomes e localidades de todos os alunos e professores
• Indicação do espaço entre as carteiras
8/1/2021
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Investigação de casos – Mais perguntas para escolas
• Alguém mais esteve na sala de aula?
• Professor substituto
• Ajudante de professor
• Estudante docente
• Prestador de serviço de apoio

• Se funcionário, os professores se reúnem em um espaço comum**
• Sala de trabalho
• Sala de descanso
• Sessões de desenvolvimento profissional
Nota: Em 14 de outubro, Gov. Raimondo ordenou que salas de descanso em locais de trabalho fechassem por 90 dias em meio
a um aumento nos casos de coronavírus.
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Investigação de casos – Mais perguntas para escolas
• Cuidados antes e depois da escola
• Ginásio e equipes de esportes

• Grupos de ônibus e transporte solidário
• Almoço
• Recreio
• Grupos de ida ao banheiro
• Entrega e dispensa de alunos

• Transições dentro da escola
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Itens a serem atualizados e facilmente acessíveis
• Pontos de contato da escola

• O RIDOH notificará o diretor/contato de COVID-19 e o superintendente
• Certifique-se de que o RIDOH tenha as informações atualizadas de contato de
todos os pontos de contato

• Números do escritório
• Telefones celulares para finais de semana/após o expediente

• Mapas de assentos de salas de aula e ônibus
• Números de telefones de professores e treinadores
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Perguntas frequentes
Viagens

Quarentena – Viajantes internacionais
• Quais são as opções de quarentena para alguém voltando a RI após uma viagem
internacional?
• Qualquer pessoa voltando para RI de fora dos Estados Unidos deve fazer
quarentena por 14 dias após sua chegada.
• Não há opção de teste para sair da quarentena.
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Quarentena – Viajantes domésticos
• Quais são as opções de quarentena para alguém voltando a RI após uma viagem para um
estado americano onde > 5% dos testes de COVID sejam positivos? (clique para ver a lista dos
estados)
• Quarentena por 14 dias e automonitoramento por sintomas
• Como exceção, você pode apresentar comprovante de resultado negativo de um teste
de COVID-19 realizado dentro de 72 horas antes da sua chegada

• Viajantes que fizerem um teste de COVID-19 durante o seu período de quarentena e
obtiverem um resultado negativo (antígeno ou PCR) podem interromper a quarentena
• Entretanto, ainda precisarão se automonitorar por sintomas por 14 dias, usar uma
máscara quando estiverem perto de pessoas com quem não morem e seguir as
diretrizes de distanciamento físico
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Opção de quarentena preferida para alunos/funcionários que viajem
• O método preferido é fazer quarentena por 14 dias após voltar a RI após viagem para
um estado americano onde > 5% de testes de COVID sejam positivos
• COVID-19 pode se desenvolver a qualquer tempo entre 2-14 dias após a exposição
• Um único teste negativo indica apenas que você está negativo naquele momento,
mas que poderia se tornar infeccioso a qualquer tempo até o 14º dia
• Fazer quarentena por 14 dias antes de voltar à escola é a melhor maneira de
reduzir a chance de expor a comunidade escolar à COVID-19
NOTA: Estas diretrizes NÃO foram atualizadas.
O Decreto referente à quarentena após retornos de viagens domésticas e internacionais
permanece em efeito. Saiba mais em health.ri.gov/covid/travel.
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Perguntas comuns sobre viagens
• Uma família foi de sua casa em RI para a sua casa em um estado com alta incidência para o
fim de semana prolongado. Eles não foram a lugar nenhum e não estiveram com ninguém
enquanto estavam no estado de alta incidência. Eles precisam fazer quarentena?
• Não, uma vez que eles foram de uma casa para outra e não tiveram exposição a pessoas
ou lugares no estado de alta incidência, não precisam seguir a orientação de quarentena
• Uma família foi de sua casa em RI para a sua casa em um estado com alta incidência para o
fim de semana prolongado. Eles foram esquiar enquanto estavam no estado de alta
incidência. Eles precisam fazer quarentena?
• Sim, uma vez que eles foram esquiar e tiveram potenciais exposições enquanto estavam
no resort de esqui, precisam seguir a orientação de quarentena
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Perguntas comuns sobre viagens (cont.)
• Uma família foi para um estado de alta incidência para o fim de semana. Quando
foram na semana passada, o estado NÃO estava na lista de estados com mais de 5%
de positividade. Hoje a lista foi atualizada e agora aquele estado está na lista. Esta
família precisa fazer quarentena?

• Não, uma vez que o estado não estava na lista quando eles foram para lá, nem
quando lá estavam, não precisam fazer quarentena.
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Perguntas frequentes
Quarentena

Perguntas sobre a quarentena
• Os contatos dos contatos precisam fazer quarentena?
• Não. Somente contatos diretos da pessoa que estava infecciosa precisam fazer
quarentena
• Se eu for testado durante a quarentena e o resultado for negativo, a minha quarentena
termina?
• Sim. Se você for testado no 5º dia ou depois (com um teste de antígeno ou PCR), pode
terminar a quarentena no 7º dia e continuar a monitorar os sintomas até o 14º dia
• Se você for testado antes do 5º dia, não pode terminar a quarentena no 7º dia
• Se eu não estiver em quarentena e quiser fazer teste para assintomáticos, preciso fazer
quarentena enquanto espero pelos resultados?
• Não. Se você estiver assintomático e for testado, NÃO precisa fazer quarentena enquanto
os resultados estiverem pendentes
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Perguntas sobre a quarentena
• Se eu for testado durante a quarentena e o resultado for positivo, por quanto tempo
preciso ficar em casa?
• Se um indivíduo em quarentena testar positivo para COVID-19, a quarentena para
e aquela pessoa passa para o isolamento
• O indivíduo deve se isolar por 10 dias a partir do surgimento de sintomas ou 10
dias da data da coleta da amostra, se a pessoa for assintomática
• Quando os contatos próximos de um caso provável precisam ficar em casa?
• Somente contatos do domicílio de um caso provável devem ficar em casa,
enquanto os resultados dos testes estiverem pendentes por causa da crescente
exposição que têm no ambiente doméstico
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Quarentena de contatos do domicílio
• Se um membro do domicílio tiver completado dez dias de isolamento, mas ainda tiver
sintomas, posso iniciar a minha quarentena ou preciso esperar até que os sintomas
tenham desaparecido completamente?
• Contanto que o caso tenha estado sem febre sem medicamento antitérmico por 24
horas e tenha havido uma melhora nos sintomas, os membros do domicílio podem
iniciar a quarentena
• Se os sintomas ainda não tiverem melhorado, os membros do domicílio precisam
esperar para iniciar a quarentena
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Perguntas sobre a quarentena específicas para escolas
• Posso exigir que os meus funcionários façam quarentena por mais de 7 dias, mesmo
que tenham obtido um resultado negativo de um teste realizado há, no mínimo, 5 dias
após o contato próximo?
• Sim. O empregadores podem exigir que os funcionários façam quarentena por
mais tempo que a opção curta de quarentena no Decreto
• Posso oferecer um período de quarentena mais curto aos meus funcionários, mas
exigir que os alunos esperem 10 dias antes de voltarem à creche?
• Sim, você pode ter políticas diferentes para alunos e funcionários
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Perguntas frequentes
Testes

Serviço de agendamento de testes de COVID-19 – K-12
• Telefone: 844-857-1814
• NOVO! Agendamento online em: portal.ri.gov
• Horário de funcionamento: 7h30 – 21h30 sete dias por semana
• Quem pode ser agendado para um teste através deste serviço?
Qualquer pessoa associada a K-12 (alunos, funcionários, treinadores, etc.) que seja:
• Sintomática, ou
• Um contato próximo de uma pessoa que tenha testado positivo para COVID-19,
ou

• Um colega de uma pessoa que tenha testado positivo para COVID-19
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Perguntas sobre testes
• Por que algumas pessoas fazem um teste e outras dois?
• Pessoas assintomáticas geralmente fazem um teste (teste de PCR)
• Pessoas sintomáticas geralmente fazem dois testes (antígeno e PCR)
• O teste rápido de antígeno é preciso ao testar pessoas sintomáticas
(não pessoas assintomáticas)
• Se uma pessoa sintomática for testada, pode voltar à escola se o resultado do teste
rápido for negativo, mas o resultado do teste de PCR ainda estiver pendente?

• Não, se um indivíduo é sintomático, não deve voltar até que receba um resultado
de teste rápido negativo e um resultado de PCR negativo
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Como posso acessar resultados de testes?
• Se você foi testado recentemente para COVID-19 no Estado de Rhode Island, você
pode acessar um registro do resultado do seu teste em https://portal.ri.gov/results
• O que você precisa para acessar o resultado do seu teste
• Nome
• Data de nascimento
• Data do agendamento do teste
• O Guia do usuário do portal de resultados de testes de COVID-19 está disponível, caso
precise de assistência
**Note que o EdOC não tem acesso a resultados de testes de indivíduos**
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Que tipo de teste é necessário em cada cenário?
Cenário

Tipo de teste necessário

Caso provável

PCR (isso não mudou)

Contato próximo encurtando
quarentena

Teste de antígeno ou PCR

Viajante encurtando quarentena

Teste de antígeno ou PCR
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Perguntas frequentes
Contatos próximos

Como determinar contatos próximos em escolas
• Ambientes onde o distanciamento físico pode ser mantido ou determinado

• Salas de aula com assentos designados
• Ônibus com assentos designados e entrada/saída controlada

• Ambientes onde o distanciamento físico não pode ser mantido ou determinado :
• Creches e salas de aula com grupos estáveis sem distanciamento físico
• Salas de aula K-12 sem distanciamento físico ou assentos designados
• Equipes de esportes
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Perguntas sobre contatos próximos em escolas
• Se formos notificados de um caso positivo durante o dia escolar, precisamos mandar
os contatos próximos para casa imediatamente?
• É sempre preferível quarentenar contatos próximos o mais rápido possível.
Entretanto, se não for viável mandar o aluno para casa imediatamente, um contato
próximo pode permanecer na escola, seguir o processo normal de saída e iniciar a
quarentena quando chegar em casa
• O período de incubação da COVID-19 é de 2-14 dias, o que significa que é
improvável que uma pessoa que tenha sido exposta à COVID-19 seja infecciosa
nos primeiros dias após a exposição
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Perguntas sobre contatos próximos em escolas
• O que fazer se um contato próximo vem para a escola por não ter sido ainda posto em
quarentena pelo RIDOH?
• Mande o aluno para casa
• As escolas podem informar aos funcionários/alunos que foram identificados como
contatos próximos e devem ficar em casa conforme orientação do RIDOH
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As escolas podem determinar quem é um contato próximo?
• Sim. Em colaboração com o RIDOH, as escolas podem identificar contatos próximos de duas maneiras:
• Opção 1
• Seguir o protocolo indicado pelo RIDOH sobre como identificar contatos próximos
• Ligar para o RIDOH para uma consulta
• Adicionar os contatos próximos à planilha e enviar ao RIDOH

• Opção 2
• Enviar ao RIDOH mapas de assentos, listas das classes, tabelas dos ônibus, números de
telefones de professores, etc.
• O RIDOH completará a investigação para identificar contatos próximos
• NOTA: Se as contagens dos casos forem altas, o RIDOH pode não ter tempo para conduzir
uma análise dos contatos próximos e pode quarentenar todos os alunos/ funcionários das
listas apresentadas.
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As escolas podem quarentenar contatos próximos?
• Sim. Sob o decreto da governadora, as escolas podem notificar todos os contatos
próximos e pedir-lhes que façam quarentena conforme orientação do RIDOH
• Contatos próximos também podem ser contatados pelo RIDOH
• Líderes escolares também têm a autoridade para:
• Pedir que alunos/funcionários fiquem em casa enquanto o RIDOH conclui a
investigação do caso
• Mudar uma classe ou série para ensino à distância
• Informar alunos/funcionários que o RIDOH pode contatar contatos próximos para
dar orientação à quarentena
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Testes de contatos próximos
• É necessário fazer teste no 5º dia da quarentena ou posteriormente?

• Não, fazer teste no 5º dia de quarentena ou posteriormente é recomendado, mas
não é necessário; no entanto, em algumas situações de surtos, pode ser
necessário que os contatos próximos sejam testados antes de voltar à escola
• Existe alguma alternativa ao teste, caso as escolas o requeiram para o retorno à
escola?
• A alternativa ao teste no 5º dia de quarentena ou posteriormente é permanecer em
quarentena por mais 10 dias para garantir que alguém que possa ter se infectado
no 14º dia da quarentena não esteja infectado ao ser liberado da quarentena

8/1/2021

60

Teste na sala de aula
• Por que o RIDOH está recomendando o teste para alguns alunos que nunca estiveram
em quarentena?

• Em uma situação de surto envolvendo muitos casos e muitos contatos próximos
dentro de um grande grupo de alunos/funcionários (ex: sala de aula, série, ala de
uma escola ou equipe de esportes), o RIDOH pode recomendar o teste para todo o
grupo devido à possibilidade de transmissão assintomática
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Centro de Operações Educacionais
(EdOC)

O que é o Centro de Operações Educacionais?
• O Centro de Operações Educacionais (EdOC) é um centro interagencial localizado no
Departamento de Educação de RI, que reúne os conhecimentos de vários órgãos
estaduais para colaborar, coordenar e se comunicar eficazmente
• Os parceiros colaboradores incluem:
• Gabinete da Governadora Gina Raimondo
• Departamento de Educação de Rhode Island
• Departamento de Saúde de Rhode Island
• Departamento de Crianças, Jovens e Famílias de Rhode Island
• Agência de Gestão de Emergências de Rhode Island
• Guarda Nacional de Rhode Island
• Equipes de assistência médica a desastres
63

Que apoios o EdOC pode fornecer?
• Orientação sobre melhores práticas entre as escolas a nível estadual

• Treinamento emocional, social, de saúde e segurança para todos os níveis de
funcionários da escola.
PLUs (unidades de ensino profissional) disponíveis para participantes
• Respostas rápidas personalizadas por telefone, e-mail ou reunião virtual.
As linhas telefônicas estão abertas 24 horas por dia
• Resolução de problemas de forma focada e colaborativa para a sua escola

• Apoio baseado na escola com o processo CI/CT, ventilação e recomendações
logísticas
• Feedback baseado no cenário, através da aplicação da atual orientação

• Perguntas sobre testes baseados nas escolas
8/1/2021

64

Informações de contato do EdOC
• E-mail: EDOC@ride.ri.gov
• Linha principal 7h30-16h30: 401-277-1440
• Após o expediente: 401-451-1907
• Disponível: 24 horas por dia, 7 dias por semana
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Modelos de cartas para escolas

Modelos de cartas e contato direto
• Carta de casos positivos:
• Inglês
• Português

• Espanhol
• Carta de caso positivo – pós-quarentena:
• Inglês
• Português
• Espanhol

• Modelo do contato direto da escola (Excel)
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Recursos para as escolas

Recursos para as escolas
• Orientação do CDC

• Orientação provisória para a investigação de casos e rastreamento de contatos em
escolas K-12- atualizado em 30 de dezembro de 2020
• Orientação relacionada a esportes
• Instalações de esportes em ambientes fechados e diretrizes de esportes para
escolas, adultos e jovens Fase 3 de Rhode Island

• Retorno da liga intercolegial à 2ª temporada de competições e práticas atléticas
(esportes de inverno) educacionais de Rhode Island 2020-2021
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Recursos adicionais para educar
professores, pais/responsáveis e
crianças

Recursos para educar professores, pais/responsáveis e crianças
Recurso

Fonte

Visão geral do conteúdo

Link para acesso

Como conversar com as crianças sobre a doença do
coronavírus 2019

CDC

Recomendações para ajudar adultos a
conversar com as crianças sobre COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/daily-life-coping/talking-withchildren.html

Mensagens importantes e ações para prevenção e
controle da COVID-19 em escolas, março de 2020

UNICEF, OMS

Orientação para o funcionamento de
instalações educacionais, inclusive listas de
verificação educacionais para
administradores escolares, professores/
funcionários, pais/responsáveis e
alunos/crianças

https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/key-messages-andactions-for-covid-19-prevention-and-controlin-schools-march2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4

Kit de ferramentas para pais e professores

Departamento de Ciências de Promoção à
Saúde, Universidade do Arizona

Recursos didáticos/folhas de informação
para pais, professores, administradores e
Material promocional para saúde do CDC

https://publichealth.arizona.edu/news/2020
/covid-19-communication-toolkit-parentsand-teachers

Comunicação com crianças durante o surto de
COVID-19

Departamento de Saúde e Serviços
Humanos de Michigan

Diretrizes e recursos dirigidos a famílias
para promover conversas saudáveis e
reconfortantes entre crianças e
pais/responsáveis

https://www.michigan.gov/documents/coron
avirus/Talking_with_kids_about_COVID_FINA
L_685791_7.pdf

Para referência, a Unidade de COVID -19 do RIDOH pode ser contatada em 401-222-8022
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Recursos do RIDOH e do RIDE
Recurso

Fonte

Visão geral do conteúdo

Link para acesso

Informações do RIDOH sobre COVID-19

Departamento de Saúde
de Rhode Island

Informações sobre COVID-19 em RI

https://health.ri.gov/covid/

Dados do RIDOH sobre COVID-19

Departamento de Saúde
de Rhode Island

Números e tendências da COVID-19 em
RI

https://ri-department-of-health-covid-19data-rihealth.hub.arcgis.com/

Testes de COVID-19 em Rhode Island

Departamento de Saúde
de Rhode Island

Quem deve ser testado para COVID-19 e https://health.ri.gov/covid/testing/
locais para teste em RI

Informações do DHS sobre COVID-19

Departamento de Serviços Humanos
de Rhode Island

Desenvolvimento profissional: Reabrindo https://center-elp.org/center-pd/dhscreches/
mandatory-trainings-to-re-open-child-careentrenamientos-mandatorios-de-dhspara-la-reapertura-de-cuidado-infantil/

Reabertura de Rhode Island

Estado de Rhode Island

Orientação para a reabertura de RI

De volta à escola em RI: Orientação de saúde e
segurança para reabrir escolas (Elementary e
Secondary) de Rhode Island

Estado de Rhode Island

Orientação para a reabertura de escolas https://www.ride.ri.gov/Portals/0/Uploads/Doc

https://www.reopeningri.com/
uments/COVID19/Back_to_School_RI_Guidanc
e_6.19.20.pdf?ver=2020-06-19-120036-393
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