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13 de março, 2020 
Caras Famílias das Escolas Públicas de Lowell, 
 
Como distrito, nós estivemos monitorando de perto o desenrolar com o Coronavírus (agora conhecido como COVID-19) e 
estivemos em constante contato com ambos os parceiros, a nível de cidade e distrito. A segurança- incluindo a saúde- dos 
nossos estudantes e funcionários é a nossa preocupação principal. Com isso em mente, todas as escolas publicas de 
Lowell ficarão fechadas por duas semanas, iniciando na segunda-feira, 16 de março, 2020 até sexta-feira, 27 de 
março, 2020. Isso inclui todas as atividades escolares agendadas para esse período. 
 
Ao fechar nossas escolas, estamos tomando medidas  
preventivas. No momento que escrevo essa carta, continuamos sem nenhum caso confirmado em Lowell, de acordo com o 
Departamento de Saúde de Lowell. Portanto, quase a metade dos casos com COVID-19 no estado de Massashusetts 
residem no Condado de Middlesex, de acordo com os últimos dados do Departamento de Saúde Pública. 
 
A decisão de fechar as escolas é significativa e com impacto a longo prazo para a nossa comunidade. Nossas escolas 
proporcionam um local seguro para as crianças e um lugar onde muitos estudantes recebem serviços importantes. Essa 
decisão não foi tomada de forma leve e não foi uma decisão façil de ser tomada, mas essa é a decisão correta para nossas 
famílias e pessoal baseando-se nas informações disponíveis no momento. 
 
Enquanto as nossas escolas estiverem fechadas, o Escritório Central continuará com acesso remoto como considerado 
apropriado. O Centro de Recurso da Família (FRC) estará aberto, proporcionando serviços limitados. Por favor, ligue para 
FRC no número 978-674-4321 antes de vir. 
 
Nós iremos providenciar almoço para as crianças durante os dias da semana em quatro locais: na escola Bartlett, na escola 
Greenhalge, na escola Murkland, na escola Reilly/Sullivan e STEM Academy (Rogers) Estará na área um caminhão de 
alimentos durante 30 minutos ao dia em cada local. Nós enviaremos os horários quando tudo estiver terminado. Nós 
também estamos trabalhando a fim de criar locais adicionais à medida que for sendo necessário. 
 
A matrícula para o pré-escolar foi agendada para iniciar no dia 16 de março. Nós iremos atrasar o período de matrícula e 
daremos mais detalhes quando tiver finalizado. 
 
É normal quando escolas estão fechadas os estudantes se agregarem em grandes grupos. O Departamento de Saúde de 
Lowell nos pediu para que comunicássemos a vocês que eles não encorajam os estudantes a estarem em grandes grupos 
pelas próximas duas semanas. É importante praticar a distância social como meio de prevenção ao avanço do COVID-19. O 
Departamento de Saúde de Lowell gostaria de relembrar as famílias da importância de continuar a praticar boa higiene, 
lavar as maõs regularmente, e cobrir a tosse e espirros de maneira correta. 
 
Nós apreciamos os esforços de todos os funcionários por manter o prédio em segurança e operacional durante as últimas 
semanas em que a situação com o COVID-19 avançou. Nossa equipe de custódia, em particular, tem implantado tratamento 
adicional de desinfecção, como o uso de desinfecção por nebulização e máquinas de pulverização. Isso continuará sendo 
agendado em todas as escolas ainda que estejam fechadas. 
 
Nós continuaremos a mantê-los informados nas próximas duas semanas. Nós os encorajamos a checar a rede de notícias 
das Escolas Públicas de Lowell e as páginas de Facebook e Twitter para as informações mais atualizadas. Se você tiver 
alguma pergunta adicional sobre o COVID-19, por favor contactar O Departamento de Saúde de Lowell no número 978-674-
4010. 
 
Diante desse momento dificil, como sempre o fazemos, continuaremos seguindo juntos e apoiando uns aos outros como um 
distrito, uma comunidade, uma Lowell. 
  
 Sinceramente, 
  
 
 
 
 
Dr. Joel D. Boyd  
Superintendente das Escolas 


