
Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com
sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem
apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SNS24 (808
242424).

O COVID-19 manifesta-se predominantemente por sintomas
respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade
respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os
quais, odinofagia (dor de garganta) e dores musculares
generalizadas.

Todas as pessoas com atividade escolar estão sujeitas à entrada
da institução a avaliação da temperatura corporal através de
termómetro digital.

A máscara comunitária/social deve ser colocada em casa e só
deve ser retirada quando regressa novamente a casa. A máscara
só poderá ser retirada para beber e ou comer na escola sempre
com a higienização das mãos antes e depois.

A higienização com solução alcoólica deverá ser realizada á
entrada e saida da escola, à entrada da sala de aula, no refeitório
e sempre que necessário.

A etiqueta respiratória, quando possível deverá ser cumprida: 
tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um lenço de 
papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre 
o lenço de papel no lixo, utilizar posteriormente a mascara 
comunitária.

O distanciamento entre alunos, professores, assistentes
operacionais e outros é de 2 metros.

As orientações afixadas na escola deverão ser cumpridas por
todas as pessoas com atividade na escola para a segurança de
todos.

Deve ser respeitada por todos, as regras de segurança e de
distanciamento físico de 2 metros, em todos os momentos
dentro da escola.

Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o
risco deste contágio varia consoante a frequência de
manipulação, de toque ou de utilização, pelo que se aconselha a
reduzir este contato e higienizar as mãos sempre que
necessário.

Os espaços devem ser ventilados, de acordo com as suas
características, por forma a permitir a renovação do ar interior,
idealmente, através de ventilação natural pela abertura de
portas e janelas.

Deve ser repeitada as regras de distanciamento físico entre
todos os utilizadores do refeitório, evitando grandes
concentrações de alunos.

Deverá também ser incentivada a correta higienização das mãos
antes e depois das refeições escolares.

PROTEGE-TE A TI E AOS OUTROS ! 


