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Comunicado à Comunidade Escolar

Na sequência da identificação de um caso positivo de infeção pelo COVID 19 no passado dia 4 de

março, numa professora da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro foram colocados em

isolamento social profilático voluntário cinco turmas da E.B. 2/3 Roque Gameiro e uma turma da

Escola Secundária da Amadora.

Foi determinado pela Autoridade de Saúde que os alunos das referidas cinco turmas iriam

permanecer em isolamento social profilático voluntário, até ao dia 13 de março, garantindo a

Unidade de Saúde Pública do ACES Amadora a vigilância ativa destes alunos, professores e

funcionários com contacto com professora.

Hoje, domingo dia 8 de março, foram identificados dois novos casos positivos: um aluno que

estava em vigilância ativa e que frequenta a escola Roque Gameiro e um aluno da Escola

Secundária da Amadora.

Em face da situação epidemiológica acima descrita e com o objetivo de contenção, determina-se o

encerramento das duas escolas acima referidas e o consequente isolamento social profilático

voluntário de toda a comunidade escolar, por um período de 14 dias, o que significa um

afastamento até dia 20 de março de 2020.

O isolamento social profilático voluntário requer a permanência no domicilio com restrição de

visitas. A Unidade de Saúde Pública do ACES Amadora irá acompanhar diariamente o estado de

saúde de todas as pessoas determinadas anteriormente. Este acompanhamento será garantido

através de um processo de telemedicina sendo solicitado a todos os indivíduos em isolamento

social profilático voluntário (ou seus encarregados de educação) que preencham diariamente, e

até às 12h de cada dia, um formulário de vigilância sintomática disponível em:

https://bit.ly/covid-amadora. Analisados os dados decorrentes do preenchimento do formulário

será realizada vigilância ativa por parte dos Delegados de Saúde da Amadora.

Se for necessário requerer justificação de assistência à família deve preencher o formulário

disponível em: hitps://bit.ly/certificado-apoio.
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