Comunicado Nº1
À comunidade Educativa,
No âmbito do plano de contingência do Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Nascente para a prevenção do Covid-19, informa-se toda a comunidade escolar
que, a partir de hoje e sem previsão de terminus, serão implementadas as seguintes
medidas:
- Suspensão de todas as atividades previstas no plano anual de atividades do
Agrupamento, como por exemplo concentrações do desporto escolar, visitas de estudo,
passeios escolares, palestras…;
- Condicionamento do atendimento ao público nos serviços administrativos. Estes
contactos deverão ser efectuados recorrendo ao telefone ou email do agrupamento
(agr.mgnascente@gmail.com), sendo o contacto presencial efectuado apenas
quando o assunto não possa ser resolvido pelos meios mencionados acima;
- Os contactos dos educadores/professores titulares de turma/diretores de turma
com os encarregados de educação devem ser preferencialmente à distância, por
telefone ou email.
- Condicionamento do acesso ao interior dos espaços escolares a pessoas externas à
escola;
Verificando-se dificuldade na aquisição de produtos específicos de higienização,
solicitamos a lavagem frequente das mãos com sabão/sabonete liquido. Reforçamos a
informação que o coronavírus pode ser destruído por produtos de desinfeção de fácil
acesso, como álcool 70%, ou outro produto de desinfecção doméstica (exemplos: água e
sabão, lixívia)
Sempre que haja necessidade de actualizar as medidas, as mesmas serão divulgadas
por esta via e através dos educadores/ professores titulares de turma/diretores de
turma.
Apelamos à responsabilidade individual de cada um, para o cumprimento das regras
básicas de higiene e interação social de forma a evitar a propagação desta doença.
Seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde, os Encarregados de Educação
devem:
- Aconselhar o seu educando a lavar as mãos frequentemente e com cuidado, usar um
lenço de papel quando espirrar ou tossir, deitar fora os lenços usados no caixote do lixo.
- Se o seu educando estiver doente não o leve à escola. Pode piorar, pode transmitir às
outras crianças e pode transmitir aos seus professores.
- Em caso de sintomas (febre, tosse ou dificuldades respiratórias), contactar a linha
de SNS24 (808 24 24 24).
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