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Comunicado SARS-CoV-2 - 017.21.22
17 de dezembro de 2021
A toda a Comunidade Educativa!
Considerando a necessidade de manter a comunicação e garantir que todos estamos devidamente
informados, vimos dar-lhe nota que estão confirmados vinte e um casos contacto COVID-19 no
acompanhamento que realizamos à pandemia da Covid-19 no nosso Agrupamento. Quinze na EB Diogo
Bernardes e seis na ES de Ponte da Barca. Em estreita articulação com a ULSAM-Alto Minho, continuamos
a realizar o acompanhamento de todas as situações e a implementar as medidas de prevenção e controlo
da transmissão de SARS-CoV-2 consideradas adequadas. Em todos os casos, as medidas adotadas
são, no tempo determinado, as que a Autoridade de Saúde indica.
Hoje, às 17:30 horas, o contexto nas quatros escolas do Agrupamento, considerando as situações
registadas e comunicadas aos pontos focais das quatro Escolas, traduz-se no seguinte balanço:
Balanço, 17de dezembro de 2021
Quarentena

Isolamento Profilático

(casos positivos)

(contacto de alto risco com
casos positivos)

Turmas em
confinamento
preventivo

EB Crasto

0

1

0

EB Entre Ambos-Os-Rios

0

0

0

15

67

4

EB Diogo Bernardes

6

11

0

21

78

4

ES Ponte da Barca
TOTAIS

Como sempre, estes valores não sintetizam, na frieza dos números, todas as tarefas, tempo e esforço
despendidos para minimizar os perigos de contágio e apoiar alunos e famílias. Durante esta semana,
todos os sentimos, tivemos necessidade de ajustar muito do trabalho planificado. O critério em todas as
decisões, em estreita articulação com todos os parceiros, foi a implementação das medidas de prevenção
e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. Decidindo com base no argumento que a ciência nos faculta, a
vacina, no quadro das responsabilidades duma instituição de ensino.
Às famílias e ao Agrupamento, mesmo em tempos da interrupção letiva que agora se inicia, compete
adotar as medidas que permitam a contenção da pandemia. Nestes dias de aumento da
desconfiança face à evolução dos números, impõe-se ser SEMPRE prudente para criar novas esperanças.
A ação humana não pode ser medida pelo medo. Deve ser cautelosa e aconselhada pelo esclarecimento
que a ciência nos vai facultando. Por isso, insistimos na recomendação, a todos os elementos da
comunidade escolar, do cumprimento de todas as recomendações e regras de higienização,
segurança e distanciamento. E também para a necessidade de estarem, todos, atentos ao
surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. É fundamental zelar pelo cumprimento destas
medidas, aliadas à rigorosa utilização da máscara, por forma a minimizar o risco de contágio na
comunidade.
As restrições a que somos sujeitos responsabilizam toda a comunidade! Temos a obrigação de cuidar de
nós para cuidar de TODOS!
Finalmente, queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo, de
momento, necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas
e o cumprimento das regras de utilização de máscara, higienização e distanciamento.
Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt) e os
nossos planos de contingência (www.avepb.pt).
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