ANO LETIVO 2019-20
COVID 19 – MEDIDAS ADOTADAS E A ADOTAR PELO AGRUPAMENTO

O que fez o agrupamento até ao momento?
 Reforçou a higiene no WC, Blocos, Bar, Refeitório;
 Adquiriu solução alcoólica, para colocação na entrada das escolas, tão breve
quanto possível;
 Divulgou na sua página e afixou em todas as escolas do agrupamento
informação atualizada sobre o Coronavírus, procedimento em atualização
constante;
 Deu orientações precisas aos diretores de turma/professores titulares, para
análise conjunta com os alunos, das Orientações da DGS, bem como da
divulgação das mesmas junto dos encarregados de educação;
 Suspendeu, como medida preventiva, as atividades de deslocação ao exterior
ou as que se realizando no interior das escolas implicam proximidade e
concentração de muitos alunos;
 Suspendeu as reuniões gerais com encarregados de educação (a comunicação
far-se-á preferencialmente por email ou outro meio tido por mais
conveniente;
 A presença dos encarregados de educação na hora de atendimento do diretor
de turma deverá ser previamente agendada com este e só deverá acontecer se
não existir outra forma de resolver as questões em causa por outro meio
(email, contacto telefónico, etc).
A PARTIR DE AGORA:
 Pais e alunos devem alertar as várias escolas do Agrupamento, que
estiveram no (ou que se deslocarão ao) estrangeiro e/ou que têm em casa
educandos que apresentam sintomas que os impedem de se deslocar à
escola, para evitar contaminação da comunidade escolar, contactando
sempre o Sistema Saúde 24;
 Caso se verifique algum caso suspeito de Covid 19 na escola, com
manifestação de sintomas (e de acordo com o plano de Contingência), o
doente será colocado numa das salas de isolamento disponíveis nas escolas
e serão cumpridos todos os procedimentos, nomeadamente contacto com o
Saúde 24 (808 24 24 24), que tomará as medidas que considerar ajustadas;


Os pais serão também informados, mas não poderão levar o seu educando
para casa. Apenas o INEM pode retirar o aluno da escola para o transportar
ao hospital. Por isso, é essencial que os pais detetem logo em casa possíveis
sinais, sintomas e contactem o Saúde 24 (808 24 24 24), evitando que o
aluno se desloque à escola.
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 Os materiais pedagógicos relativos aos dias em que os alunos estiverem
ausentes serão disponibilizados pelos professores online, ou por outro meio
expedito.
Nota: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da
DGS, a consultar na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ que,
como referido, vão sendo atualizadas.
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