A G RU PA M E N T O D E E S C O L A S D E M U R Ç A
INFORMAÇÃO n.º 9 COVID-19 — 27 de novembro de 2020
Informamos os casos de COVID-19 (comunicados pela Unidade de saúde Pública ACES Douro I)
Nível de ensino

Alunos

Casos confirmados

EPE
1.º Ciclo

0
23

2.º Ciclo
3.º Ciclo
Secundário

5
7
7
3
0

Docentes
Assistentes

Casos recuperados
0

23
5
6
2
3
0

Em isolamento
profilático

Turmas
com Ensino à Distância (E@D)
Isolamento profilático

Ausência docente

0
1
1
1
11
1
0
O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para
pessoa através de gotículas respiratórias
de uma pessoa doente por COVID-19.
Após esta exposição, os sintomas
podem-se desenvolver até 14 dias desde
o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória,
como tosse, dificuldade respiratória e
febre (>38ºC). Também, podem coexistir
outros sintomas, como odinofagia (dor
de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfacto,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça,
entre outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou sintomas.

Mantenha-se informado, consulte: https://covid19.min-saude.pt/category/
perguntas-frequentes/
Quais as medidas de prevenção?
O que são medidas de higiene e etiqueta respiratória?
Duas das medidas mais efetivas são a higiene das mãos e a etiqueta respiratória.
A higiene das mãos deve ser feita várias vezes ao longo do dia, antes e depois de comer, de ir à casa de
banho, ao chegar a casa ou ao trabalho, ou sempre que se justifique. Deve lavar as mãos com água e sabão
durante pelo menos 20 segundos, esfregando sequencialmente as palmas, dorso, cada um dos dedos e o
pulso, secando-as bem no final. Caso não tenha acesso a água e sabão, desinfete as mãos com solução à
base de álcool com 70% de concentração. Não se esqueça de remover anéis, pulseiras, relógios, ou outros
objetos, antes da lavagem das mãos. Estes adereços deverão também ser higienizados após a sua utilização.
A etiqueta respiratória são medidas a aplicar para evitar transmitir gotículas respiratórias: quando tossir ou
espirrar, proteja o nariz e a boca com um lenço descartável ou com o antebraço. Após a utilização do lenço
descartável, deite-o imediatamente no lixo. De seguida lave de imediato, as mãos. Caso tenha utilizado o
braço, lave-o, ou à camisola, assim que possível.

O nosso estabelecimento está,
em articulação com a Autoridade de
Saúde Local/Unidade de Saúde Pública
Local, a implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão de
SARS-CoV-2 .
Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se
mantenham atentos ao surgimento de
sintomas compatíveis com COVID-19. Se
alguém da comunidade escolar ou do seu
ambiente próximo desenvolver sintomas
sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de
saúde por telefone (SNS 24 - 808 24 24
24) ou outras linhas específicas criadas
para o efeito.
Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída,
não havendo de momento necessidade
de adotar outros cuidados adicionais
além da referida monitorização de sintomas.

