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Caros Pais,
Estamos empenhados em garantir que o regresso à escola seja seguro para estudantes,
professores e pessoal. O nosso abrangente plano para reabrir escolas é referência no
país em matéria de protocolos de saúde pública robustos e em financiamento por aluno.
O dinheiro será canalizado para equipamentos de proteção individual (EPI), limpeza
melhorada das nossas escolas e autocarros, melhoria da ventilação e contratação de
mais pessoal de limpeza e ensino. Estamos também a adotar protocolos adicionais de
saúde pública para as nossas escolas, tais como a contratação de até 500 enfermeiros de
saúde pública, uma política agressiva de máscara obrigatória para as classes 4-12 e uma
estratégia de testes de vigilância para os nossos estudantes do ensino secundário.
Consideramos que estas medidas são essenciais para assegurar o regresso com êxito às
nossas salas de aula.
Hoje cedo, o nosso governo anunciou os detalhes de como iremos prevenir e minimizar
surtos de COVID-19 nas nossas escolas e manter os nossos filhos seguros. Este
documento recebeu o aconselhamento de peritos médicos e científicos de topo, incluindo
o Chefe do Serviço Médico de Saúde.
O plano de voltar à escola estabelecido pelo nosso governo está a ser ainda mais
reforçado por investimentos e recursos federais adicionais para apoiar o regresso às
aulas no outono. O atual anúncio federal fornece $381 milhões a Ontário, além dos quase
$900 milhões fornecidos pela província para apoiar planos provinciais de retorno à escola.
Também tenho o prazer de confirmar que o Dr. Dirk Huyer foi nomeado o coordenador de
Resposta a Surtos Provinciais, para liderar os esforços da província no sentido de
responder a quaisquer desafios no seio das nossas escolas.
Aqui está o que precisa saber:
•
•
•

Foi desenvolvido um protocolo para lidar com os estudantes que adoecerem
enquanto estiverem na escola, incluindo o isolamento, e para fornecer EPI aos
estudantes e funcionários doentes que a frequentam.
Os pais estão sendo convidados a examinar os seus filhos todos os dias antes da
escola, e, se estiverem doentes, a mantê-los em casa.
Se alguém numa escola, quer seja estudante ou funcionário, incorrer em resultado
positivo num teste para a COVID-19, a comunidade escolar será devidamente
notificada. Imediatamente, um rigoroso rastreio de contacto será iniciado.
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•
•
•
•

Quando necessário, recomendar-se-á que os estudantes sejam testados,
mandados para casa ou que a escola seja fechada até que os funcionários de
saúde pública determinem que é seguro para estudantes e funcionários
regressarem.
Um processo de comunicação claro será seguido, pelo que saberá se um
estudante ou membro do pessoal da escola do seu filho foi positivado num teste
para a COVID-19.
Os conselhos de administração escolares trabalharão em estreita colaboração com
as unidades de saúde pública para comunicar atualizações em tempo real e
determinar se aulas ou escolas precisam ser fechadas.
Liderado pelo Public Health Ontario, o governo pretende vigiar estudantes
assintomáticos do ensino médio nas nossas escolas.
Além de alocar enfermeiros de saúde pública nas nossas escolas, o pessoal da
educação terá completado um rigoroso curso profissionalizante em matéria de
saúde e segurança.

Estamos a ser cautelosos, estamos a implementar medidas adicionais de saúde e
segurança e estamos a investir os dólares necessários. Como Primeiro-Ministro, já o
disse anteriormente: faremos tudo o que for preciso, e resguardaremos a segurança, a
proteção e o bem-estar dos estudantes do Ontário.
Enquanto a situação de saúde pública no Ontário continua a evoluir, a única constante é
o esforço unido de pais, estudantes e funcionários escolares para manter seguras as
nossas comunidades e províncias. Estamos todos a fazer a nossa parte, e é realmente
notável ver o trabalho capaz de ser realizado à medida que achatamos a curva da
COVID-19 no Ontário.
Aumentámos os investimentos em saúde mental, pois sabemos como este período tem
sido difícil para os seus filhos. Continuaremos a garantir que o acesso aos apoios esteja
disponível e que as nossas escolas continuem a representar a inclusão, a compaixão e o
otimismo nos corações e nas mentes de todos os nossos estudantes.
Obrigado, pais do Ontário, por tudo o que fazem todos os dias, enquanto trabalhamos
juntos pela segurança e pelo sucesso dos nossos filhos neste ano escolar, e nos anos
vindouros.
Atenciosamente,
O Honorável Stephen Lecce,
Ministro da Educação

