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Portuguese 
INFORMAÇÃO DO CENTRO DE RECREAÇÃO DE LORING 
Prezados Pais ou Responsáveis:  
Esperamos que este e-mail encontre você e sua família felizes e saudáveis nessa 
circunstância atual. Dada a situação atual da pandemia do COVID-19, a cidade de 
Framingham fez algumas mudanças importantes em nossos Centros de Recreação de 
Verão 2020 para garantir a segurança de todos os participantes e com base nas 
diretrizes mais atuais do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) e nosso 
Departamento de Saúde da cidade. Embora saibamos que as mudanças não são 
ideais, ainda queremos oferecer o Centro de Recreação de Verão (agora conhecido 
como Centro de Recreação Loring) para aqueles que confiam em nós para fornecer 
uma área segura, atenciosa e compassiva para seus filhos durante os meses de verão.  
 
A Segurança é Fundamental 
Com a saúde e a segurança como nossa principal prioridade, os seguintes novos 
requisitos foram implementados:  

• Cada membro da equipe e criança serão examinados diariamente e a 
temperatura será verificada na chegada. Qualquer pessoa com febre igual ou 
superior a 100.4 não poderá entrar. 

• Solicita-se aos pais que permaneçam em seus carros quando deixarem/ 
buscarem seu filho e esperem que o funcionário receba seu filho. 

• Qualquer pessoa que mostre sinais de doença durante o dia será separada do 
grupo e avaliada. Se esse indivíduo mostrar sinais de Covid-19, eles serão 
isolados do grupo e enviados para casa imediatamente. (Exemplos incluem 
febre, tosse, erupção cutânea, dificuldade em respirar, vômito etc.)  

• Cada funcionário e criança deverá usar coberturas faciais. A cidade não 
fornecerá coberturas faciais.  

• Qualquer pessoa sem cobertura facial não poderá entrar. Qualquer pessoa que 
não use a cobertura facial durante o dia, quando necessário, será retirada do 
grupo e, se não puderem seguir as regras, será solicitada a voltar para casa. 

• A limpeza e higienização - incluindo a lavagem das mãos - serão aumentadas ao 
longo do dia. 

• O distanciamento social será observado na medida do possível. 
 

• Informações do programa 
• A localização será no Long's Field, adjacente à Loring Arena. Em caso de 

chuva, a Loring Arena será usada como abrigo. 
• Idades 5-10 anos.  
• Grupos serão limitados a 10.   
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• Depois que seu filho for designado para um grupo, ele permanecerá nesse 

grupo durante todo o programa. Não haverá mistura entre os grupos. Irmãos 
serão mantidos juntos. 

• Nossa equipe está desenvolvendo atividades divertidas e enriquecedoras com o 
distanciamento social em mente a serem realizadas no local. 

  Nenhuma excursão 
• Devido às diretrizes atuais, não haverá excursões.   

 Lanches / Almoços 
Certifique-se de que seu filho leve uma garrafa de água, lanche ou almoço dentro de 
uma sacola térmica. Não há refrigeração no local. 
Taxas 

• Metade do Dia - $100 (09:00 – meio dia)  
• Dia Inteiro - $175 (09:00 – 15:00)   

Próximos passos 
• O registro começa no dia 15 de junho, baseado em ordem de chegada, com 

uma quantidade limitada de vagas. Observe que cada família que matricular 
uma criança no Centro de recreação Loring neste ano deverá assinar uma 
renúncia adicional em relação ao COVID-19. Também precisaremos de uma 
cópia dos registros de imunização mais recentes de seu filho antes de ele iniciar 
o programa. Dadas as circunstâncias atuais, a cidade se reserva o direito de 
cancelar nosso Centro de Recreação Loring a qualquer momento e fornecer um 
reembolso proporcional às famílias. Se você tiver alguma dúvida ou 
preocupação, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de recreação 
pelo número 508-532-5960 ou Parks.Recreation@framinghamma.gov.  

 
Agradecemos sua paciência e compreensão ao implementar essas alterações. Nosso 
objetivo é fornecer um Centro de recreação divertido, envolvente e, acima de tudo, 
seguro. 
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