
OPERAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PANDEMIA COVID-19  
SITUAÇÃO NA ESCOLA BÁSICA DAS ACÁCIAS – SAMORA CORREIA 
 
Informa-se TODA A POPULAÇÃO que hoje, foi recebida a informação de 
teste positivo COVID-19 de uma aluna do 2º ano que, devido a teste positivo 
de familiar, já estava ausente da escola desde 14 de outubro. 
De imediato, a Direcção do Agrupamento de Escolas desencadeou os 
procedimentos do Plano de Contingência e, por determinação da Sra. 
Delegada de Saúde: 
 
1 - Os 20 alunos da turma foram enviados para isolamento domiciliário, em 
vigilância activa (de quarentena) e durante este período terão aulas na 
modalidade de ensino à distância; 
 
2 – A professora e 1 funcionária foram igualmente enviados para isolamento 
domiciliário, em vigilância activa (de quarentena); 
 
3 - Estes alunos, professora e funcionária farão testes COVID-19 amanhã 
de manhã e, após serem conhecidos os resultados, serão tomadas as 
decisões médicas adequadas; 
 
4 – Está já está concluído o rastreamento dos contactos, que permitiu a 
identificação total da rede de potencial contágio, sobre a qual incidirão as 
medidas que, a todo o tempo, se tornem adequadas para manter o controlo 
da transmissão comunitária, neste momento garantido. 
 
5 - ALERTAMOS que este processo de rastreamento dos contactos que tem 
como objectivo o controlo precoce da rede de contágio, SÓ É EFICAZ se 
TODOS OS ENVOLVIDOS adotarem comportamentos cívicos responsáveis 
adequados à situação em que se encontram. 
 
TODOS AS PESSOAS CONTACTADAS receberam indicações sobre como 
proceder e estamos certos que cumprirão rigorosamente o SEU DEVER 
CÍVICO. 
 
Apelamos a TODA A POPULAÇÃO, especialmente à comunidade escolar e 
familiares, que mantenha a calma e serenidade, garantindo-Vos que, tal 
como desde o início desta operação, a INFORMAÇÃO PÚBLICA a que 
TODOS TÊM DIREITO será prestada sempre que a evolução da situação o 
justifique. 
 
MUITO OBRIGADO. 
 
O Coordenador Municipal da Protecção Civil 
Miguel Cardia 
 


