Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva

Comunicação nº 5
COVID 19 - Situação atual 11-11-2020

Vimos por este meio fazer o ponto de situação em relação à situação pandémica que vivemos.
Assim hoje, dia 11 de novembro, às 17 horas, a situação é a seguinte:
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Informação da Delegação de Saúde:
- Os grupos do pré-escolar continuaram em funcionamento, pois as crianças não tinham qualquer sintoma aquando do
último contacto com o restante grupo, tendo testado positivo depois de cinco dias do contacto.
- As turmas do 5º ano estiveram em isolamento profilático, passando ao regime de educação à distância.
- Uma das turmas do 7º ano esteve em isolamento profilático, passando ao regime de educação à distância.
- A outra turma do 7º ano continuou em funcionamento, pois o elemento identificado já se encontrava em isolamento
profilático, por contacto com familiar direto.

Continuamos a lembrar a necessidade, cada vez mais reforçada, do cumprimento das normas de etiqueta respiratória e
higiene por parte de todos os elementos da comunidade educativa, nomeadamente:

➢ A higienização e desinfeção das mãos com frequência.
➢ O uso da máscara é obrigatório em todos os espaços da escola, nas zonas circundantes das escolas, nos
transportes e nos espaços públicos.
➢ A concentração de pessoas nos espaços comuns da escola e circundantes deve ser evitada e quando acontecer
não deve ser em número superior a 5 elementos;
Com os votos de que todos fiquem em segurança e com saúde,
Albarraque, 11 de novembro de 2020
A Diretora do Agrupamento Alfredo da Silva
Maria José Claudino
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