Alverca do Ribatejo, 30 de outubro de 2020

Aos Pais e Encarregados de Educação
Informo que, à data de hoje, existem seis casos ativos de COVID-19 e quarenta e
cinco em situação de isolamento profilático, por indicação da Autoridade de Saúde
Local. Destes quarenta e seis alunos em isolamento profilático, doze pertencem a uma
única turma. Há também a referir a recuperação de um aluno e o levantamento do
isolamento profilático dos alunos da turma referida na comunicação anterior.
Relembro que:
-

-

-

a articulação com a Autoridade de Saúde Local é constante;
a ESGC continua empenhada na implementação/manutenção das medidas
de prevenção e controlo da transmissão do SARS-CoV-2;
a comunicação junto da Comunidade será mantida de forma fluida, pelo que
será atualizada semanalmente ou sempre que se justifique;
em situações de isolamento profilático e de casos positivos de infeção por
COVID-19, o diretor de turma informará os alunos e os encarregados de
educação da respetiva turma;
o SARS-CoV-2 é um vírus transmitido essencialmente de pessoa para pessoa,
através da exposição a gotículas respiratórias de uma pessoa doente por
COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver ao longo
de vários dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de
natureza respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC).
Também, podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de
garganta ao engolir) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou
do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa
doente pode também não apresentar sinais ou sintomas.
não deve ser usado qualquer tipo de medicação que mitigue os sintomas
atrás indicados como compatíveis com a Covid-19, permitindo a presença de
alunos doentes na escola.

Reitero o pedido de colaboração de todos os Pais e Encarregados de Educação
neste processo de autovigilância e de identificação e despiste de sintomas compatíveis
(febre, tosse seca, fadiga, dores corporais, nariz entupido, dores de garganta, diarreia,
dor de cabeça e dificuldades respiratórias), mantendo o(s) aluno(s) em casa e ligando de
imediato para a linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou outras linhas específicas criadas para o
efeito. Paralelamente devem informar a ESGC, como forma de assinalar precocemente a
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presença do vírus e preservar a escola de possíveis contágios. Se o aluno se encontrar na
escola, será ativado o Plano de Contingência.
Relembro a necessidade de todos reforçarmos a vigilância e o cumprimento das
regras que as Autoridades de Saúde recomendam, sobretudo nesta altura em que os
números de contágio estão a subir por todo o país, assumindo, por isso, maior importância
o nosso comportamento individual e de grupo.
Contamos, como já vem sendo hábito, com a colaboração dos pais/EE na
sensibilização dos seus filhos/educandos para a utilização de máscara, mesmo no percurso
casa/escola, escola/casa e para o cumprimento do distanciamento social.
Congratulamo-nos por poder testemunhar diariamente o sentido de
responsabilidade de grande parte dos/as nossos/as alunos/as. Infelizmente, temos
também de lamentar outros casos que ignoram a necessidade da adoção das medidas
previstas, adotando, deliberadamente, comportamentos de risco para toda a comunidade
escolar. Alertamos para atitudes como as de alunos que, à frente da escola, estando sem
máscara, não guardam o devido distanciamento social, potenciando a probabilidade de
contágio por COVID-19.

Para mais informações,
(www.covid19.min-saude.pt).
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Com os melhores cumprimentos,
O Diretor
Sérgio Amorim
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