
 

 

PROTEGE-TE A TI E AOS OUTROS! 

 

1. Antes de te deslocares para a Escolas deverás verificar a tua temperatura. Poderá a tua 

escola repetir este procedimento;  

2. Antes de entrares na escola desinfeta as mãos com soluções antisséticas à base de álcool; 

3. Utiliza máscara no interior da escola e no percurso Casa – Escola - Casa e/ou nos 

transportes públicos caso os utilizes; 

4. Deverás cumprir com toda a sinalética existente nos espaços da escola e seguir as suas 

orientações;  

5. Cumpre com as boas práticas de higienização, lavando com frequência as mãos durante 20 

segundos e utilizando soluções antisséticas à base de álcool; 

6. Sempre que tossires ou espirrares tem o cuidado de o fazer para a zona interior do braço 

com cotovelo fletido e não para as mãos; 

7. Evita tocar nos olhos, nariz e boca; 

8. Tenta não tocar em zonas comuns, como corrimãos, maçanetas, interruptores, nem 

partilhes objetos como canetas, lápis, papel, telemóvel… 

9. Evita concentração de alunos nos espaços comuns da tua escola, mantendo o 

distanciamento físico de dois metros dos teus colegas dentro e fora do espaço escolar; 

10. Os intervalos terão a menor duração possível e deves permanecer, em regra, no interior da 

sala onde irás ter aula; 

11. Na sala de aula, terás uma secretária que te será atribuída e deves ocupar sempre a 

mesma.  

12. Outros espaços comuns da escola vão estar encerrados (bufete/bar, salas de convívio de 

alunos e outros…) 

13. Existem equipas de profissionais da tua escola que estão formadas para garantir a limpeza 

e desinfeção dos vários espaços antes, durante e após a tua utilização.   

14. Deverás estar atento a qualquer sintoma relacionado com o vírus SARS-COV, como febre 

superior a 37,8oC, tosse, fadiga e dificuldade em respirar. 

15. Podes sempre recorrer ao teu professor, no entanto, a linha SNS 24 está sempre disponível, 

pelo que algum sintoma não hesites em contactar:  

 

LINHA SNS 24 - 808 24 24 24 

CONTAMOS CONTIGO 

ÉS UM AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA 


