
Prezadas Famílias,

Bem-vindos de volta para mais um ano escolar! Espero que todos vocês tenham tido um
verão saudável e relaxante! Estarei sempre à disposição para ajudar seu filho com suas
necessidades de saúde durante o ano letivo.
Por favor, entre em contato pelo telefone (508-696-6522) ou por e-mail
(ccoogan@mvyps.org) para me avisar sobre quaisquer problemas de saúde do seu filho
ou mudança nos Contatos de Emergência.
I preciso ser notificada o mais rápido possível caso seu filho se enquadre em quaisquer
das situações listadas abaixo:
* Esteja usando muletas
* Seja diagnosticado com uma concussão
* Não possa participar de aulas de educação física
* Seja diagnosticado com uma doença transmissível, como infecções na garganta,
catapora, conjuntivite (olho rosa), piolho, etc.
Por favor, leia com atenção as seguintes páginas de informações relacionadas com as
políticas de saúde da Escola Tisbury.

Fiquem bem,

Catherine Coogan
Tisbury School Nurse
(508) 696-6522
ccoogan@mvyps.org
________________________________________________________________________

Registros de Saúde Obrigatórios

* Por favor, note que a documentação das imunizações devem ser entregues até o
início do ano escolar ou seu filho poderá ser excluído da escola até que este requisito
seja comprido.

* Forneça uma cópia do exame físico anual do seu filho no início de cada ano letivo.
A lei estadual do Estado exige que um físico seja entregue a cada 3 ou 4 anos.

* Alunos do jardim de infância deverão apresentar documentos referentes a área da
saúde que não tenham sido fornecidos no momento da matricula do aluno durante a
primavera. Os pais são notificados durante o verão a respeito de eventuais documentos
que ainda precisam ser entregues.

* Alunos novos: a lei Estadual exige que os pais forneçam à escola (1) um registro de
imunização completa, (2) uma cópia de um exame físico feito no prazo de um ano a partir
do ingresso na escola.

* Os alunos iniciando a 7ª série: Todos os alunos devem ter tomado a vacina dTpa
(tétano, difteria, coqueluche). Os pais são alertados sobre a necessidade de seus filhos



tomarem esta vacina várias vezes ao longo da 6ª serie, para que os alunos estejam
vacinados antes do primeiro dia de aula da 7ª série.

Informações sobre Seguro Escolar

Um seguro escolar está disponível para alunos que se machuquem durante o horário
escolar, se a família do aluno não tiver cobertura de seguro ou se seu seguro primário não
cobrir qualquer parte das contas médicas. No caso de uma lesão, por favor me avise caso
você precise de um formulário de seguro. Por favor, estejam cientes de que os pais são
responsáveis por completar a sua parte do formulário e enviá-lo para que o acidente seja
coberto. Contas não devem ser enviadas para a escola. A Escola Tisbury não paga as
contas diretamente.

Medicamentos na Escola

Todos os medicamentos administrados na escola que exigem receita médica precisam
ser prescritos por um médico. Em caso de medicamento de longo prazo (superior a 10
dias), a enfermeira vai precisar de uma ordem do médico, bem como o consentimento
escrito dos pais para administrar a medicação. Os formulários podem ser obtidos na
enfermeira.

Medicamentos que não necessitam de receita medica (paracetamol, ibuprofeno, etc.) e
que estejam listadas nos cartões de emergência podem ser administrados pela enfermeira
da escola, conforme necessário, com autorização por escrito dos pais no início de cada
ano letivo. Tal autorização deve ser feita na parte de trás dos cartões de emergência.

* Os alunos não podem transportar medicamentos ou trazê-los para a enfermeira da
escola. Medicamentos devem ser trazidos à enfermeira por um pai ou responsável.

* Inaladores, enzimas, insulina e injeções tipo “epi-pen” podem ser administrados
pelos próprios alunos com a permissão de um médico, pai e enfermeira da escola.

* Todos os medicamentos devem ser rotulados no recipiente original da farmácia.

* O pai deve buscar qualquer medicação que sobre na escola ao final do ano letivo. O
medicamento que não for retirado será descartado.

* Caso seja necessário, os pais ou responsáveis __podem administrar medicamentos para
seu filhos durante o horário escolar.

Diretrizes em caso de Doenças



1) Febre consiste em qualquer temperatura que seja igual ou superior a 100.0 graus
Farenheit. Seu filho deve estar sem febre e sem medicação por um período de 24
horas antes de voltar para a escola. Por favor, não administre remédio para febre e
mande o seu filho para a escola.

2) Tosse persistente que possa ser prejudicial para a classe e propagar a doença.

3) Se seu filho apresentar vômitos e diarreias nas 24 horas anteriores ao início do dia
escolar, ele deve permanecer em casa. Por favor, seu filho precisa se recuperar e voltar a
comer normalmente antes de retornar para a escola.

4) Em caso de gripe ou corrimento nasal se secreção nasal for excessiva e ou não for
transparente.

5) Erupções cutâneas, feridas e olhos inflamados.

6) Dor de garganta – se você estiver aguardando o resultado de um teste para determinar
o tipo de infecção na garganta, por favor, mantenha seu filho em casa até que o resultado
seja obtido. Em caso de resultado positivo, o aluno deve ter iniciado o uso de antibiótico
por um período de 24 horas antes de poder voltar para a escola.

Se o seu filho for mandado para casa, por favor, certifique-se de que ele está totalmente
recuperado antes de enviá-lo de volta para a escola. Eu sei que às vezes isso pode ser um
inconveniente, mas ao longo prazo tal medida pode prevenir uma doença mais longa ou
recorrente e ajudar a parar a propagação de doenças.

Dispensa da Educação Física

Um pai pode solicitar por escrito uma dispensa da educação física por um ou dois
dias. Caso contrário, é necessário um pedido medico para a dispensa.
* Se o seu filho está retornando para a escola com uma lesão, obtenha um pedido do
médico para dispensar seu filho da aula de educação fisica.
* Um pedido médico é necessário para que seu filho possa usar muletas na escola. O
pedido medico deve indicar claramente que o aluno pode usar muletas na escola e no
ônibus (caso use esse tipo de transporte) e por quanto tempo o aluno precisará das
muletas.
* Um pedido médico é necessário para que seu filho possa usar gesso ou talas e
faixas. O pedido deve indicar a natureza da lesão, eventuais limitações e restrições e o
período durante o qual o aluno está dispensado da educação física e atividades físicas
durante o recreio.

Piolho

* Os pais devem verificar constantemente a cabeça dos seus filhos durante todo o ano
letivo.



* Na escola, verificações periódicas poderão ser realizadas mediante comunicação previa
enviada aos pais e conforme tal medida seja necessária.
* Se você suspeitar de piolhos em casa, ligue para a enfermeira da escola imediatamente.
* O aluno pode retornar à escola depois de tere sido tratados por piolhos, mas eles
devem informar a enfermeira da escola antes do início das aulas para verificações
diárias.

Roupas Extras

Eu mantenho um estoque de casacos de inverno, capas de chuva, gorros, luvas, bem
como outras roupas usadas no escritório da enfermeira. Se você tiver roupas para doar e
acha que poderíamos usa-las na escola, por favor entre em contato comigo para vermos
se as peças seriam uteis na escola.


