Comunicação N.º 4
Assunto: Ponto de Situação COVID-19
Data: Alverca, 8 de outubro de 2021

Caros Pais e Encarregados de Educação,
Esta semana tivemos conhecimento de 2 alunos em situação de isolamento
profilático. Não há a registar nenhuma situação relacionada com a COVID-19
envolvendo elementos do pessoal docente ou não docente.

Reiteramos o pedido de colaboração de todos os Pais e Encarregados de
Educação quanto à necessidade de os vossos educandos:
a. Cumprirem as orientações das Autoridades de Saúde e do Ministério da Educação:
- uso obrigatório de máscara em todo os espaços interiores da escola e pelo tempo
total de permanência;
- substituição da máscara, pelo menos, de quatro em quatro horas e sempre que estiver
húmida. Caso utilizem máscaras em tecido, estas devem ser lavadas após cada
utilização, segundo as orientações do fabricante e respeitando o número de lavagens
aconselhadas pela entidade certificadora;
- o uso frequente de gel alcoólico (soluções SABA) e sempre à entrada da escola, no
interior das salas, no bar/refeitório, bem como no acesso a todos os serviços de
atendimento presencial (reprografia/papelaria, secretaria, spo, entre outros).
b. Não usarem qualquer tipo de medicação que mitigue os sintomas compatíveis com a
Covid-19, como forma de permitir a vinda dos alunos para a escola.
c. Higienizarem o seu espaço no início da sua utilização – exercício de cidadania e boas
práticas para o bem global.

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham
atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da
comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos de
COVID-19, deve permanecer em casa e contactar os serviços de saúde por telefone (SNS
24 - 808 24 24 24) ou outras linhas específicas criadas para o efeito. Se se encontrar na
escola, deve ser ativado o Plano de Contingência. Sendo considerado caso provável,
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deve ser encaminhado para a Sala de Isolamento, contactado o respetivo Encarregado
de Educação e as Autoridades de Saúde territorialmente competentes.

Solicitamos que comuniquem à escola, através dos Diretores de Turma, as
situações de casos ativos de infeção, de isolamento profilático e de recuperação, para
que possamos continuar a trabalhar, conjuntamente com a Autoridade de Saúde
Local, no processo de mitigação de contágios.

Terminamos esta comunicação partilhando convosco o sentido de Cidadania dos
nossos Jovens, que têm mantido a máscara nos espaços exteriores da ESGC,
promovendo assim um espaço mais seguro para todos nós.
.

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor
Sérgio Amorim
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