Alverca do Ribatejo, 08 de janeiro de 2021

Caros Pais e Encarregados de Educação,
Durante a interrupção letiva recebemos informações de alguns casos positivos de
infeção à COVID-19 e de situações de isolamento profilático, quer de alunos, quer de
pessoal docente e não docente. A maioria destas situações encontra-se resolvida e os
envolvidos recuperados e de boa saúde.
Já esta semana, fomos recebendo e articulando com a Autoridade de Saúde Local
novas identificações de casos positivos e isolamentos profiláticos. À data de hoje, a
situação é a seguinte:
-

9 alunos, 1 professor e 2 elementos não docentes com infeção ativa de
COVID-19;
36 alunos em isolamento profilático;
1 professor recuperado esta semana.

Também neste segundo período, numa política de transparência e de
esclarecimento, procuraremos que a comunicação entre a ESGC e a Autoridade de Saúde
Local seja uma constante, assim como com os Alunos e Encarregados de Educação, em
particular aqueles com casos ativos de infeção e situações de isolamento profilático na
turma.
Os Diretores de turma procederam, desde a última semana do 1º período até ao
final da semana atual, à 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.
Todos sabemos que os primeiros meses de 2021 serão difíceis e que as patologias
típicas desta época vão tornar a situação ainda mais imprevisível. Torna-se, por isso,
importantíssimo:
-

a comunicação entre Escola-Casa com as Autoridades de Saúde;
o reforço do cumprimento das regras estabelecidas pelas Autoridades de Saúde e
do Plano de Contingência da ESGC;
manter 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 em caso de situações de isolamento ou
de infeção positiva para a COVID-19.
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Como medida de prevenção, o bar continuará a não funcionar entre as 12h e as
14h.

Recebemos hoje a informação conjunta da Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral
da Educação e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares sobre ventilação e
arejamento dos espaços. Na mesma pode ler-se que:
De acordo com as orientações conjuntas da Direção-Geral da Saúde, da
Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares e da Direção-Geral da
Educação para o ano letivo 2020/21, enviadas às escolas em julho passado –
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacaoconjunta-dgestedgedgs-pdf.aspx

– “sempre que possível, e que tal não comprometa a

segurança das crianças e dos alunos, devem manter-se as janelas e/ou portas
abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar”.
Assim, face à presente situação meteorológica, quando não existam
equipamentos de ventilação mecânica nas salas de aula ou outros espaços
utilizados para lecionação, o arejamento pode ser realizado de forma
natural durante os intervalos, garantindo a ventilação e renovação do ar
interior.

Agradecemos, mais uma vez, 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, mais uma vez, o nosso, Muito Obrigado!
Desejamos a tod@s um Ano de 2021 cheio de saúde e que seja possível, em
conjunto, ultrapassar os desafios que este ano letivo ainda nos trará, na perspetiva de
recuperarmos a possível normalidade para a vida de todos nós, dos nossos alunos e das
suas famílias.
Para mais informações, deve ser consultada a página eletrónica da DGS da
COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt).
Com os melhores cumprimentos,
O Diretor
Sérgio Amorim
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