
Saudações cordiais! 

Se você for um elemento do pessoal ou um estudante que tenha sido identificado como um contacto 

próximo de um caso positivo confirmado de COVID-19 na escola, você será notificado(a) pela escola por 

meio de um telefonema ou de um email, e ser-lhe-á dada orientação inicial quanto aos passos seguintes, 

incluindo quarentena e testes. Uma vez que tenha recebido notificação da escola, o sistema de Alerta 

Sara do CDC do estado de Maine (Maine CDC’s Sara Alert) irá começar a enviar-lhe orientação de 

seguimento por meio de mensagens de texto.  

Sara Alert é um sistema automático que usa mensagens de texto diárias para ajudar as pessoas que 

foram identificadas como tendo estado em contacto próximo com pessoas infectadas, a fim de 

monitorizar se aparecem sintomas depois de ter estado exposto(a). Todos os estudantes e pessoal da 

escola serão inscritos no sistema Sara Alert se tiverem sido identificados como tendo estado em 

contacto próximo com uma pessoa positiva com COVID-19 enquanto estavam na escola. 

Não precisa de fazer nada para ser inscrito automaticamente neste serviço. Porém, se quiser excluir-se 

do Sara Alert, por favor contacte ____________ em __________________ até 15 de Janeiro. Se tiver 

decidido excluir-se do sistema Sara Alert, e for mais tarde identificado(a) como um contacto próximo a 

um caso positivo, irá receber telefonemas de seguimento para confirmar que decidiu excluir-se de 

receber as mensagens de texto automáticas do CDC do estado de Maine.  

Assistência adicional é proporcionada aos residentes de Maine que foram identificados como contactos 

próximos de uma pessoa positiva com COVID-19, e precisam de apoio durante a quarentena. Você pode 

pedir esta assistência usando este formulário online: https://www.maine.gov/dhhs/form/covid-19-

referral-form 

Informações adicionais acerca de cuidados de saúde e apoio social para a comunidade estão disponíveis 

aqui: https://www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources/support-for-isolation-quarantine, ou pode 

enviar um email para dhhs.covid.socialsupport@Maine.gov 
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