Alverca do Ribatejo, 18 de dezembro de 2020

Caros Pais e Encarregados de Educação,
Esta semana, relativamente à propagação/recuperação do COVID-19 a situação é, à
data de hoje, a seguinte:
-

mantém-se o número de 5 alunos com infeção ativa de COVID-19;
estão 19 alunos em isolamento profilático;
60 alunos, 5 docentes e 2 não docentes foram dados como recuperados e
279 alunos, 7 docentes e 6 elementos não docentes regressados da situação
de isolamento profilático, cumulativos desde o início do ano.

Numa política de transparência e de esclarecimento, a comunicação entre a ESGC e
a Autoridade de Saúde Local foi uma constante, assim como, com os Alunos e
Encarregados de Educação, com casos ativos de infeção e situações de isolamento
profilático na turma.

Já se iniciou esta semana a distribuição do kit, para o 2º período, com 3 máscaras
comunitárias reutilizáveis de nível 3, certificadas pelo CITEVE, com um número máximo de
25 ciclos de lavagens em que se garante o desempenho de proteção da máscara. A
distribuição será concluída, pelos Diretores de Turma, na primeira semana de aulas do 2º
período.

Nesta época festiva e uma vez que o concelho de Vila Franca de Xira integra a lista
dos concelhos de risco elevado, reiteramos o apelo para o cumprimento das medidas de
precaução recomendadas, pelas Autoridades de Saúde, nas Resoluções dos Conselhos de
Ministros, nos Decretos do Presidente da República e da Presidência do Conselho de
Ministros. Relembramos que é esta a melhor forma de nos protegermos individual e
coletivamente, reduzindo os números da pandemia nesta quadra tão importante para
todas as famílias.
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Como sempre, alertamos para a necessidade de manterem um 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), ligando de imediato para a linha Saúde 24 e informando a
ESGC, via mail, em caso de situações de isolamento ou de infeção positiva para a
COVID-19.

Para mais informações, deve ser consultada a página eletrónica da DGS da
COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt).
Agradecemos a todos(as) os(as) Encarregados(as) de Educação que, prontamente, e
tal como previsto, têm dado a conhecer à Escola os casos ativos de infeção e as situações
de isolamento profilático. São um elo importante na cadeia de combate à propagação da
COVID-19 e por isso, o nosso, Muito Obrigado!

Aproveitamos para desejar votos de Boas Festas.

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor
Sérgio Amorim
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