
Um Guia Para Famílias em Transição para Serviços de 
Assistência Precoce Presencial para Bebês e Crianças (ESIT) 

O programa ESIT preza pela saúde e segurança 
de sua família. Os agentes, ao visitá-lo, 
seguirão diretrizes de sua agência e estaduais.

Nós temos que fazer a transição para 
serviços presenciais?
Você conhece melhor do que qualquer pessoa as 
necessidades de sua família, e poderá escolher o tempo 
ideal para fazer a transição para serviços presenciais. Seu 
Coordenador de Recursos da Família e outros agentes 
estão disponíveis para conversar sobre suas opções.

Quais são minhas opções?
As famílias dispõem de várias opções de fornecimento do 
serviço. Você pode, por exemplo:

• Continuar os serviços de teleprática

• Optar por receber a visita de um agente em
sua residência

• Optar por encontrar um agente em um espaço aberto,
como parque ou quintal

• Ou uma combinação destas opções

Quem deverá usar máscara durante os 
serviços presenciais?
Os agentes usarão máscara em sua residência. Antes das 
visitas residenciais, você poderá realizar uma chamada 
por vídeo com seu agente para que seu filho se familiarize 
com a aparência do agente usando máscara. Explique a 
seu filho que as máscaras protegem as pessoas. Seu filho, 
que receberá os serviços presenciais, não será obrigado 
a usar máscara. No entanto, será solicitado que você e 
outras pessoas acima de cinco anos em sua residência 
usem máscara.

Quando meu agente vier à minha casa, 
as sessões serão iguais às que eram 
realizadas antes?
Se você decidir fazer a transição para serviços presenciais, 
seu agente analisará as exigências de segurança da agência 
e descreverá como serão as sessões. As exigências podem 
causar uma aparência diferente às visitas, inicialmente, 
mas elas existem para sua segurança. Embora seu agente 
esteja prestando serviços presenciais, o formato pode 
não ser exatamente igual ao que era antes da pandemia. 
É importante que você e seu filho se sintam confortáveis 
durante as visitas.

Mais dúvidas? 
Estamos comprometidos em encontrar opções para 
manter a segurança de sua família, bem como trabalhar 
para as metas de desenvolvimento de seu filho. Se tiver 
dúvidas, consulte seu agente ou Coordenador de Recursos 
da Família.
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