Ano letivo 2019/2020

INFORMAÇÃO AOS ALUNOS E AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – COVID19
Informam-se os alunos e os encarregados de educação que as atividades letivas serão suspensas, por
decisão do governo, a partir da próxima segunda feira, dia 16 de março.
Esta suspensão foi uma das medidas de emergência adotadas para enfrentar a pandemia do novo
coronavírus. Com o encerramento das atividades letivas, pretende-se uma diminuição significativa dos
contactos sociais, evitando a propagação do vírus.
Estas medidas só serão eficazes se as pessoas cumprirem as regras básicas definidas pelas autoridades de
saúde, nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavar frequentemente as mãos;
adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço
de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel ao lixo);
lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;
evitar tocar nas mucosas dos olhos, do nariz e da boca;
nos cumprimentos, evitar contatos próximos, como beijos, abraços e apertos de mão;
não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
manter os ambientes bem ventilados e sempre que possível, usar álcool em gel a 70% para
higienizar as mãos e desinfetar superfícies partilhadas (mesas, maçanetas, etc);
Manter-se sempre que possível em casa, evitando contactos sociais;
Evitar locais com grande concentração de pessoas;
Manter sempre uma distância social apropriada das outras pessoas;
Seguir as recomendações que venham a ser divulgadas pelas autoridades de saúde (que serão
divulgadas no portal do agrupamento).

Todos devemos contribuir para travar a progressão desta doença, agindo com responsabilidade. O nosso
comportamento pode fazer a diferença para salvaguardar a nossa saúde e a dos outros.
Logo que possível, o Agrupamento irá publicar no seu portal na internet informações relativas às
avaliações do 2º período e a eventuais medidas para mitigar as consequências desta interrupção
extemporânea das atividades letivas.
As situações de suspeição ou contágio que ocorram durante este período de suspensão deverão ser
comunicadas ao Agrupamento através dos seguintes meios:
•
•

por telefone para 256691102 ou 961175878
por e-mail para geral@aelpb.pt

Desta forma, poderá manter-se a identificação de cadeias de contágio, informação que será útil às
autoridades da saúde no combate à doença.
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