Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca
Escola Secundária de Ponte da Barca
Cód. Agr.: 152626

Comunicado SARS-CoV-2 - 001.21.22
10 de setembro de 2021
Caro Elemento da Comunidade Escolar!
Considerando a necessidade de manter a comunicação e garantir que todos estamos devidamente
informados, vimos dar-lhe nota, neste arranque de ano letivo, da continuidade da comunicação semanal
convosco. Nestes primeiros dias, estamos a organizar a testagem da comunidade escolar em três fases:
1. A totalidade do Pessoal Docente e Pessoal Não Docente desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino
Secundário, Técnicos AEC/CAF/AAAF – até 17 de setembro; 2. Os alunos do Ensino Secundário – de 20
de setembro a 1 de outubro; 3. Alunos do 3.º CEB – de 4 a 15 de outubro.
Nesta data, temos confirmado um caso de contacto COVID-19 na Escola Básica Diogo Bernardes, numa
pessoa em gozo de férias e que, no momento, se encontra em quarentena.
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Estamos em estreita articulação com a ULSAM-Alto Minho, a implementar as medidas de prevenção e
controlo da transmissão de SARS-CoV-2 no espaço escolar e a apelar ao compromisso de todos nesta
nossa tarefa de cuidar da saúde de todos. É o que fizemos no caso que agora reportamos e que se
manterá durante o tempo que Autoridade de Saúde indicar.
Aspiramos, para a Escola e para as vossas casas, a um ambiente seguro e tranquilo! Continuamos a
recomendar, a todos os elementos da comunidade escolar, o cumprimento de todas as recomendações e
regras de higiene, segurança e distanciamento implementadas, bem como a necessidade de estarem
todos atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. É fundamental zelar pelo
cumprimento destas medidas, por forma a minimizar o risco de contágio. 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, especialmente se houver
necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas.
Relembramos que o SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, de 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 (>38 oC). Também, podem coexistir outros
sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do
olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não
apresentar sinais ou sintomas.
Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt).
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