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      După redeschiderea a 666 de centre de îngrijire a copiilor în această vară, Rhode Island a 

raportat o transmisie limitată a COVID-19 în rândul copiilor și personalului, oferind Centrului 

pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) mai multe dovezi cu privire la modul de 

redeschidere în siguranță a școlilor în această toamnă. 

     Un raport privind măsurile luate de centrele de îngrijire a copilului  din Rhode Island pentru a 

preveni răspândirea noului coronavirus este publicat  în Morbidity and Mortality Weekly Report.  

     891 centre de îngrijire a copilului și  de  îngrijire de zi din Rhode Island au fost închise timp 

de aproape 3 luni în timpul răspunsului inițial al statului la pandemie. La 1 iunie, s-a permis unui 

număr de 666 de centre să se redeschidă atunci când s-au certificat oficialilor departamentului de 

sănătate următoarele: copiii vor  fi grupați în cohorte de 12, adulții vor purta zilnic măști, se va 

efectua un screening al simptomelor la copii și adulți, curățenie îmbunătățită. Pe 29 iunie, 

numărul copiilotr din sălile de clasă s-a extins la 20 de copii. 

    În perioada 1 iunie - 31 iulie, Departamentul de Sănătate din Rhode Island a urmărit un număr 

de 101 posibile cazuri de COVID-19 asociate îngrijirii copiilor, rezultând 33 cazuri confirmate și 

19 cazuri probabile. Din cele 52 de cazuri confirmate și probabile, 30 (58%) s-au numărat printre 

copii (vârsta medie 5 ani), iar 22 (42%) au fost în rândul adulților (20 de profesori și doi părinți 

[vârsta medie de 30 de ani]). 

     Douăzeci și nouă de centre de îngrijire a copiilor au confirmat cazuri, iar 20 dintre aceste 

centre au raportat un singur caz, fără cazuri secundare. Cinci centre au avut 2 până la 5 cazuri, 

dar transmisia secundară a fost exclusă. Doar 4 centre au avut o posibilă răspândire secundară. 

    "Rhode Island a redeschis programele de îngrijire a copilului în contextul transmiterii scăzute 

a SARS-CoV-2 în raport cu alte state din SUA. Posibilă transmitere secundară a fost identificată 

în patru dintre cele 666 de centre care au fost lăsate să se redeschidă, toate în ultimele 2 

săptămâni ale lunii iulie, când transmisia comunității în Rhode Island a crescut ", a concluzionat 

raportul. 

     Redfield a spus că pe măsură ce școlile se redeschid, este imperativ să ne amintim că „Școlile 

nu sunt insule în sine, ci sunt conectate la comunitățile din jurul lor”. În această privință, el a 

cerut  ca mai mult de 90% dintre americani să respecte purtarea măștilor de protecţie, 

recomandările de distanțare socială și igiena mâinilor pentru a se asigura că școlile se pot 

deschide în siguranță. 

   "Este în mâinile noastre", a spus el. Și va trebui să facem asta 4, 6, 8, 10, 12 săptămâni și 

atunci vom vedea acest focar epidemic sub control." 

    Redfield a spus că  CDC a cumpărat suplimentar 2 milioane de doze de vaccin gripal pediatric  

și 9,3 milioane de doze de vaccin pentru adulți pentru sezonul gripei viitoare și a îndemnat din 

nou pe toți să se vaccineze antigripal. 

 


