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22 de outubro de 2021 

Caro pai/mãe/encarregado de educação, 

Estamos mais uma vez a ver níveis preocupantemente elevados de infeções por COVID em Liverpool, 

com números mais elevados em crianças em idade escolar. O impacto da COVID é um risco para todos. 

O aumento das infeções significará que mais crianças ficarão doentes, precisando de se isolar dos seus 

amigos, perturbações na aprendizagem e medidas mais rigorosas a serem reintroduzidas no próximo 

período nas escolas.   

Queríamos agradecer-lhe pelo seu apoio mas também instá-lo a agir agora. Ajude-nos a manter a sua 

criança segura, na escola com os seus amigos no próximo período e a reduzir o impacto futuro da COVID 

nas suas vidas, dando agora alguns passos simples.   

Nenhuma medida é perfeita e recomendamos algumas medidas cuidadosamente selecionadas, que 

consideramos que terão um impacto mínimo na educação e são eficazes na redução do risco de 

transmissão, mas para que estas funcionem todos têm de desempenhar o seu papel agora.    

As coberturas faciais são recomendadas para alunos, pessoal e pais/encarregados de educação em áreas 

comuns na escola a partir do próximo trimestre, mas não nas salas de aula. Pedimos também que as 

coberturas faciais sejam usadas na recolha e entrega na escola, aplicam-se isenções. À medida que 

entramos no Inverno, o aumento dos níveis de casos significa que este passo se tornou necessário. 

Quando não se pode distanciar socialmente dentro de casa ou num local com muita gente usando uma 

cobertura facial é a forma mais eficaz de reduzir o risco de infeção ou propagação do vírus.  

Mesmo para os jovens, a vacinação é a nossa primeira linha de defesa contra a COVID. Ao vacinar os 

jovens entre os 12 e os 15 anos, esperamos limitar a transmissão da COVID, mas isto só acontecerá se 

um número suficiente de crianças em cada escola e turma for vacinado. As vacinas autorizadas para este 

grupo etário estão programadas nas escolas agora e até dezembro, a escola avisá-los-á quando.  

Mesmo que não tenha feito testes antes, agora é a altura de começar. É essencial que você e o seu filho 

ainda utilizem testes de fluxo lateral duas vezes por semana e comuniquem os resultados 

(https://www.gov.uk/report-covid19-result) e, quando resultar positivo, informem a vossa escola. A 

continuação dos testes regulares durante a pausa escolar ajudará a reduzir o risco de infeções quando 

regressarem à escola.  

Mantenha-se protegido da COVID. Alguns passos adicionais ajudarão a reduzir o risco de infeção, 

continuar a lavar as mãos ou usar gel alcoólico, socializar ao ar livre e quando dentro ventilar a sala. Se 

desenvolver sintomas da COVID, é essencial isolar-se imediatamente, fazer um teste PCR o mais 

rapidamente possível e informar a escola.   

Desejamos a todos uma pausa escolar segura e agradável isenta de COVID.  

Atenciosamente,

Matt Ashton 

Diretor de Saúde Pública 

Steve Reddy 

Diretor do Serviço de Proteção de Menores  

 

https://www.gov.uk/report-covid19-result

