402590 – Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, Coimbra
__________________________________________________________________________

CIRCULAR INTERNA
Assunto: CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES
No sentido de dar cumprimento às orientações emanadas da DGEstE e da Direção Geral da
Saúde, a Direção da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, elaborou um Plano de
Contingência submetido à DGAEP, do qual fazem parte:
 O reforço das medidas de higiene no espaço escolar;
 A
criação
de
uma
área
de
isolamento
para
situações
de
alunos/professores/funcionários que apresentem sintomas de febre, tosse ou
dificuldades respiratórias;
 A obrigatoriedade de pais/encarregados de educação se deslocarem à escola, com
urgência, no caso de serem contactados com a informação que os seus educandos
apresentem os sintomas atrás descritos;
 Recomendação da leitura das Orientações e Notas da DGS, a consultar na página da
DGS disponível nos sítios https://www.dgs.pt/ e https://www.dgs.pt/coronavirus/documentos/documento-de-teste.aspx que vão sendo atualizadas sempre que
exista evolução da situação;
 No caso de contacto próximo e direto com quem tenha regressado de países ou zonas
de risco de infeção pelo COVID 19 e que apresente febre, tosse e eventual dificuldade
respiratória devem os pais/encarregados de educação ligar para o SNS24 – 808 242424
e seguir as instruções indicadas, não se deslocando aos serviços de saúde nem
comparecendo na escola em caso algum.
 Nos casos de elementos da comunidade de regresso de áreas/zonas de risco, e que se
encontrem assintomáticos, devem sempre fazer um período de quarentena voluntário
(14 dias).
 Em caso de qualquer dúvida devem ligar para o SNS24 ou para o seu Centro de Saúde.

Além destas orientações comunico ainda que todas as atividades inscritas no
Plano Anual de Atividades e aprovadas em Conselho Geral, bem como as
atividades decorrentes do Desporto Escolar e atividades com entidades
externas, estão temporariamente canceladas.
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