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Boa tarde BPS, 

Gostaria de atualizá-lo sobre as medidas que estamos adotando nas Escolas Públicas de Bridgeport, em 

preparação para o COVID-19. Há muita informação sendo disseminada na mídia que preocupa a todos. Estamos 

nos comunicando várias vezes ao dia com autoridades estaduais e locais de saúde e segurança. Começamos a 

nos preparar para implementar esforços adicionais de limpeza nas próximas semanas.  

Começaremos a higienizar todos os pontos de contato elevados em todas as nossas escolas e escritórios. 

 

Tomamos muitas ações preventivas para ajudar a minimizar a ameaça de exposição ao COVID-19 e à gripe. 

Todas as viagens de campo fora do estado e internacionais foram adiadas. Todas as assembléias escolares ficam 

em espera até novo aviso. Isso inclui todas as apresentações musicais, eventos esportivos e eventos de grandes 

grupos, incluindo eventos PAC / PTSO. Incentivamos todos os alunos e funcionários a lavar as mãos pelo 

menos 20 segundos várias vezes ao dia. A partir de quarta-feira, todos os visitantes, mentores e voluntários de 

fora da comunidade escolar direta ficam em espera até novo aviso. Somente os pais poderão ir à escola e 

interagir com seus filhos. Estaremos realizando clubes e atividades após a escola organizados pelo pessoal da 

escola. 

As atividades hospedadas por fornecedores externos precisarão ficar em espera até novo aviso. Isso não inclui 

programas fornecidos para jovens, como o Lighthouse. Cancelamos o restante das temporadas de esportes de 

inverno, incluindo o basquete do ensino médio. Os protocolos agressivos de limpeza e desinfecção serão 

continuados nas escolas e nos ônibus. Todos os grupos externos não poderão usar as instalações a partir do dia 
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11 de março de 2020. Vamos reavaliar todas essas medidas de segurança antes das férias de Abril para 

determinar se elas devem continuar além do intervalo de Abril. Essas etapas não são tomadas de ânimo leve ou 

isoladas. Reconhecemos os inconvenientes, as despesas e as preocupações levantadas por essas medidas, no 

entanto, essas etapas são necessárias para manter toda a comunidade escolar em segurança. 

Consulte o site do estado de Connecticut, ct.gov/coronavirus, para obter informações adicionais sobre o Covid-

19. 

Atenciosamente, 

Michael J. Testani Superintendente 
 
 


