AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA
Sede: 342350 – Escola Básica e Secundária do Levante da Maia

________________________________________________________________________________

COMUNICADO
Suspensão das atividades com alunos, de 16 de março a 13 de abril
Informam-se os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do Agrupamento de Escolas do
Levante da Maia que, de acordo com as orientações do Ministério da Educação, as atividades
letivas e não letivas presenciais estão suspensas de 16 de março a 13 de abril de 2020.
Recomenda-se que tanto alunos como famílias cumpram estritamente as regras de higiene,
etiqueta respiratória e distanciamento social, para prevenir a infeção por COVID-19, divulgadas
pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente:
-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;
_ Caso sinta alguns destes sintomas, deve vigiar a temperatura corporal de manhã e ao final da
tarde.
-Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após
contacto direto com pessoas doentes. Deve lavá-las durante 20 segundos com água e sabão ou
com solução à base de álcool a 70%;
-Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória;
-Evitar tocar na cara com as mãos;
-Evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado;
-Evitar a deslocação a locais com concentração de pessoas.
Todas as situações de suspeição ou contágio por COVID-19 que decorram neste período de
suspensão devem, obrigatoriamente, ser comunicadas à Escola. Para esse efeito deverão ser
utilizados os seguintes contactos: dir.agrup.levantemaia@gmail.com (email) ou 229410319 /
229449554 (telefone). Desta forma é possível manter a identificação de cadeias de contágio.
Desejamos a toda a comunidade educativa uma quarentena segura e responsável para que todos
possamos ser agentes de saúde pública.
Nogueira da Maia, 13 de março de 2020
A Diretora
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(Maria da Conceição Carneiro)
Crescer, Saber e Ser
Rua Eusébio da Silva Ferreira – 4475-470 Nogueira da Maia – Tel.: 229 410 319 / 229 449 554 – Fax: 229 417 488 – E-mail: sa.levante@gmail.com

