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COMUNICADO
Caros elementos da comunidade educativa

Face às últimas notícias relativas ao novo coronavírus, informa-se que a Direção do
Agrupamento de Escolas de Alfena adotou uma postura de acompanhamento atento e
responsável da situação. Paralelamente foram adotadas medidas tendentes à prevenção e
redução de riscos, nomeadamente: atenção especial relativa à limpeza e arejamento dos
espaços escolares, afixação de informação quanto à correta forma de lavagem das mãos e
disponibilização de sabão líquido.
A direção do agrupamento estará atenta e vigilante para a adoção de medidas necessárias
mediante a evolução da situação, seguindo as orientações da Direção-Geral de Saúde que a
seguir se transcrevem:
“Num prazo de 14 dias, recomenda-se a crianças, jovens e adultos que regressem de uma
área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China,
Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão, a Direção-Geral da Saúde informa que à data,
seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), não existem restrições à sua
estadia no nosso país. No entanto, aconselha-se a:
 Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;
 Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;
 Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem
sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratória);
 Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se
deslocar de imediato aos serviços de saúde;
 Telefonar para o SNS24 (808 24 24 24);
 Seguir as orientações do SNS24. Recomenda-se também:
 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;
 Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições,
após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;
 Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;
 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
 Evitar permanecer em locais fechados e muito frequentados nos 14 dias após o regresso;
 Evitar contacto físico com outras pessoas durante 14 dias após o regresso.
Estas medidas enquadram-se na Emergência de Saúde Pública Internacional declarada pela
OMS, na sequência. Os Países aumentaram a sua vigilância para diagnosticar rapidamente
possíveis novos casos de COVID-19.”
Informamos, ainda, que acompanharemos de perto situações tais como viagens ao estrangeiro
ou visitas de estudo, cumprindo rigorosamente as diretrizes emanadas da tutela.
Alfena, 4 de março de 2020
A diretora
Felisbina Neves
Escola Sede:
Rua Escola Secundária – 4445-263 Alfena
Telefone 229698860 – Fax 229670773

Direção- direcao@age-alfena.net
Serviços Administrativos- serv.admin@age-alfena.net
Nº Contribuinte 600084191

