Adendo do Acordo entre Pai/Responsável e Anfitrião da Experiência
Profissional do Summer RISE durante a COVID-19
Os alunos podem participar voluntariamente do Summer RISE em uma experiência presencial
durante as restrições relacionadas à COVID-19; no entanto, as experiências presenciais no
Summer RISE durante as restrições relacionadas à COVID-19 não são obrigatórias para o
acúmulo de horas para a conclusão do programa.
O aluno, pai/responsável e a empresa, organização, agência ou entidade atribuída (o "Anfitrião
da Experiência Profissional") reconhecem que este acordo aborda os requisitos de protocolo
relacionados à COVID-19 no local de trabalho e que MCPS não assume responsabilidade
alguma caso um aluno entre em contato com a COVID-19.
1. Entendo que durante a COVID-19, os alunos têm a opção de participar de uma experiência
Virtual do Summer RISE em vez de participar presencialmente, que esta será supervisionada
sob a direção de um (ou mais) membro(s) da equipe do Anfitrião da Experiência Profissional
(o(s) "Designado(s) do Anfitrião da Experiência Profissional"), um professor de contato MCPS
ou um membro da equipe do Summer RISE usando a plataforma de tecnologia aprovada por
MCPS. Estas acomodações são únicas e específicas às circunstâncias fluidas que cercam a
situação COVID-19 e podem entrar e sair de vigor conforme as restrições são colocadas e/ou
suspensas durante o verão de 2021 e podem não se aplicar mais quando as restrições
relacionadas à COVID-19 forem suspensas.
2. O pai/responsável entende que se o aluno escolher completar as horas do Summer RISE em
uma experiência presencial durante as restrições relacionadas à COVID-19, ele está fazendo
isso voluntariamente e não é necessário fazê-lo para participar do Summer RISE. O
pai/responsável também concorda em manter o(s) Designado(s) do Anfitrião da Experiência
Profissional, o professor de contato MCPS ou o membro da equipe do Summer RISE
informado sobre quaisquer preocupações ou situações que possam afetar a participação e o
sucesso de seu filho no Summer RISE.
3. O aluno e o pai/responsável assumem que revisaram e compreenderam as diretrizes básicas
dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (sigla em inglês, CDC), que podem ser
acessadas em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-businessresponse.html#more-changes. As práticas seguras do CDC no trabalho incluem:
a. Realização de uma verificação diária de saúde e relato de quaisquer novos sintomas
relacionados à COVID-19
b. Uso de coberturas de tecido para o rosto, quando apropriado
c. Lavagem das mãos, juntamente com a limpeza e desinfecção de superfícies
d. Adesão às recomendações de distanciamento social
e. Outras recomendações que um empregador (incluindo o Anfitrião da Experiência
Profissional) possa exigir
4. Mais informações sobre a COVID-19 e precauções para reduzir o risco de exposição e
contaminação dos trabalhadores estão disponíveis em CDC.GOV e o aluno e seus familiares
são incentivados a revisá-las para obter informações adicionais.
5. De acordo com a Lei de Saúde e Segurança Ocupacional de 1970 (sigla em inglês, OSHA),
os empregadores, incluindo o Anfitrião da Experiência Profissional, são responsáveis por

fornecer locais de trabalho seguros e saudáveis para seus funcionários, o que inclui os alunos
do ensino médio envolvidos no Summer RISE sob sua supervisão. Informações adicionais
sobre as orientações da OSHA podem ser encontradas em:
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
6. À medida que os empregadores (incluindo o Anfitrião da Experiência Profissional) adotam
medidas para reduzir o risco de exposição e contaminação dos trabalhadores, os
empregadores (incluindo o Anfitrião da Experiência Profissional) reconhecem as
recomendações em atuais da OSHA e do CDC em resposta à COVID-19 e se comprometem
a revisar essas práticas com os alunos.
7. Se um aluno optar por participar voluntariamente de uma experiência de trabalho presencial,
o professor de contato MCPS ou o membro da equipe do Summer RISE terá a opção de
supervisionar remotamente a experiência do aluno e os alunos deverão participar
virtualmente dos treinamentos e eventos do Summer RISE.
O consentimento do pai/responsável a este acordo é necessário durante o registro do
aluno para permitir que o aluno participe de uma experiência presencial do Summer
RISE.
O compromisso do Anfitrião da Experiência Profissional com este acordo será obtido
durante o registro.

