
Formulário de Triagem 
A segurança, a saúde e o bem-estar de nossos alunos, funcionários, famílias e comunidade são nossas prioridades 

máximas. O manual StrongSchoolsNC do Departamento de Saúde e Serviços Humanos da Carolina do Norte exige 

que as escolas públicas conduzam uma triagem de sintomas de COVID-19 e meçam a temperatura de qualquer 

pessoa que entre no prédio escolar. Por esse motivo, pediremos a todos os alunos e visitantes que preencham o 

Formulário de Triagem da CMS todos os dias antes de comparecerem à escola. 

Passo 1 
Toda manhã, o formulário de triagem da CMS será enviado para seu e-mail 

estudantil da CMS com um link para preencher o formulário. Também é 

possível acessar o link 

no site da sua escola ou clicar aqui. Uma versão impressa do formulário 

também estará disponível em sua escola. 

Passo 
2 

Para entrar em um ônibus da CMS, certifique-se de ter o Formulário de 

Autorização Parental para Triagem (Formulário de Autorização) preenchido. 

Esse formulário deve ser entregue ao motorista do ônibus no dia que for o 

primeiro dia de aula do(a) aluno(a) naquela semana. Clique no quadrado 

“Bus Information” em wearecms.com, clique aqui ou use a versão impressa 

que estará disponível em sua escola. 

Passo 
3 

Selecione em qual idioma deseja preencher o Formulário de Triagem da 

CMS. 

Passo 
4 Seja o mais honesto possível ao responder às três perguntas do questionário 

relacionadas a uma possível exposição à COVID-19 e eventuais sintomas da 

doença. 

Passo 5 
Com base em suas respostas, você verá um sinal de confirmação verde 

permitindo que você vá para a escola ou um sinal de X vermelho com mais 

instruções. 

Agradecemos sua cooperação e apoio! O objetivo do Formulário de Triagem da CMS é determinar se você está 

apresentando sintomas relacionados à COVID-19 ou se foi recentemente exposto(a) à COVID-19. Todas as 

informações fornecidas são mantidas em sigilo. Com base nos 

resultados da sua pesquisa, você será aprovado(a) para ir à escola ou será solicitado(a) a ficar em casa. Alunos que não 

estejam se sentindo bem devem ficar em casa e consultar um médico ou profissional de saúde. 

Alunos que desenvolverem sintomas durante o dia de aula precisarão ser buscados. 
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https://cmshr.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0UPevYe1bxOsR37
https://www.cms.k12.nc.us/cmsdepartments/transportation/Pages/default.aspx



