Cuidamos do Futuro!

COMUNICADO 2/2020
Caros pais e trabalhadores.
Estamos numa época em que o alarmismo em torno do COVID-19 torna-nos irracionais, pelo
que peço que leiam o que abaixo vai escrito com muita atenção.
Foi-nos ontem ao fim da tarde comunicado por uma mãe cuja criança frequenta o Polo 2, que
o marido é motorista TIR com viagens a Itália quinzenalmente, não tendo até hoje quaisquer
sintomas.
Comuniquei pessoalmente com a mãe hoje pelas 9h, e referiu-me que tem contactado por
várias vezes a linha SNS 24 e foi-lhe referido que não havendo sintomas deveria continuar a
sua vida normal, pois não teria qualquer justificação “legal” para faltar ao trabalho, devendo as
crianças também fazer o mesmo.
Contactada por nós a Unidade de Saúde Pública de Vila Nova de Gaia, foi-nos referido que as
diretivas e conhecimento atual do COVID-19, bem como pelas orientações da Direção Geral de
Saúde, vão no sentido do que a mãe referiu, não havendo nenhuma justificação para medidas
de maior contenção.
Vimos assim informar todos os pais e encarregados de educação desta situação, dos contatos
que estabelecemos, e deixar aqui a preocupação da MÃE de que está a fazer tudo o que lhe é
recomendado.
Enquanto responsável pela instituição, tendo em atenção as orientações e informações da
Autoridade de Saúde, o caráter social e de apoio de retaguarda da Instituição, não verifico
qualquer justificação para qualquer medida que não seja de apelar ao reforço de todos para
estarem atentos às medidas preventivas emanadas pela Autoridade de Saúde e que estão
contempladas no nosso plano de contingência, que irá hoje ser do conhecimento de todos.
Como sempre, estamos ao dispor para qualquer informação adicional, podendo os pais
consultar a Unidade de Saúde Pública de Vila Nova de Gaia – 227727925 – caso haja alguma
dúvida e/ou receio.
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