8 de novembro de 2019
Prezados pais da Escola de Ensino Médio Northeast:
O Distrito Escolar de Filadélfia trabalha diariamente para garantir que nossos alunos e funcionários tenham
um ambiente seguro e saudável para trabalhar e aprender. Em nome do Distrito Escolar, eu escrevo esta
carta para lhe informar sobre o relato de piso danificado na sala 21-A. Essa sala serve como um escritório
para professores da Northeast. Ao analisar nossos registros, confirmamos que esse piso contém amianto.
Imediatamente, após o recebimento da notificação, o Coordenador da Área da Instalação visitou a escola
para examinar as condições e avaliar a extensão dos danos. Como resultado da visita da FAC, a sala 21-A
foi imediatamente fechada. Em 14 de outubro de 2019, um inspetor ambiental licenciado tercerizado
concluiu uma avaliação dos danos e desenvolveu um plano de trabalho para mitigar e remover os pisos. O
inspetor também examinou outras áreas do prédio, no dia 16 de outubro de 2019, para relatar danos em
materiais contendo amianto. Os resultados da inspeção identificaram mais seis áreas com pisos
danificados e conexões de tubulações contendo amianto.
Com base nos danos identificados, o Distrito Escolar acredita que não haja um perigo imediato ou
iminente aos alunos e funcionários no prédio, no entanto, nós já começamos a trabalhar com o
direitor Crowder para desenvolver um plano de reparação e remoção dos materiais danificados.
Esse plano será compartilhado com a direção ambiental da Federação de Professores de Filadélfia.
Considerando o grande número de alunos na Northeast e a quantidade de atividades e programas
realizados no prédio, o Distrito irá marcar as obras de remoção para o final de semana prolongado durante
os feriados de Thanksgiving (Dia de Ação de Graças) e férias de inverno, quando os alunos não estão
presentes na escola. Os trabalhos iniciarão neste final de semana de Veteran’s Day (Dia do Veterano) para
reparar os pisos danificados nos corredores e na sala 21-A.
Cópias físicas do relatório de inspeção estão disponíveis no fichário da AHERA, na secretaria da escola, e
também será postado no site da Escola Northeast e do Distrito Escolar (www.philasd.org).
A segurança dos alunos e dos funcionários da escola continua sendo nossa prioridade máxima. Nós
agradecemos sua compreensão, paciência e flexibilidade. Caso tenha perguntas, sugestões ou outras
preocupações, você pode contatar o Departamento de Serviços e Gerenciamento Ambiental, no telefone
215-400-4730.
Atenciosamente,
Danielle Floyd
Chefe de Operações
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