
 
 
 

COMUNICADO 
 
A Associação de Pais da Escola Secundária do Restelo está a 
acompanhar o surto de COVID-19 em Portugal e em estreita 
comunicação com a Direção da Escola Secundária do Restelo. Até ao 
momento não se verificaram quaisquer casos positivos na nossa 
comunidade escolar.  
O Conselho Nacional de Saúde Pública considera que só se justifica o 
encerramento de escolas por determinação expressa das autoridades de 
saúde. A Direção Geral de Saúde subscreve e considera que o 
encerramento deve ser avaliado caso a caso, em função do risco. A 
decisão sobre eventual encerramento de escolas será pelo Governo 
depois do Conselho de Ministros, que se vai realizar, como 
habitualmente, esta quinta feira de manhã. 
Apelamos à serenidade e ao cumprimento de todas as medidas no Plano 
de Contingência. 
 
Precauções 
 
. Manter-se a um metro de pessoas com tosse ou espirros; 
 
. Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou 
com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no 
lixo); 
 
. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão; 
 
. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos; 
 
. Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória; 
 
. Não partilhar objetos nem comida; 
 
. Se regressou de uma área afetada evite o contacto com pessoas. O 
isolamento profilático é voluntário e visa atrasar e reduzir a transmissa ̃o 
comunita ́ria disseminada.  
 



Propośitos 

. Reduzir o risco de transmissa ̃o individual e de propagaca̧ ̃o do agente na 
populaca̧ ̃o; 

. Atrasar o pico da epidemia; 

. Reduzir o nu ́mero total de casos, o nu ́mero de casos graves e o nu ́mero 
de o ́bitos; 

. Diminuir a velocidade de propagaca̧ ̃o/transmissa ̃o do vírus; 

. Prevenir o estabelecimento de cadeias de transmissa ̃o e atrasar e 
reduzir a transmissa ̃o comunita ́ria disseminada;  

 
Sintomas 
 
. Na maioria dos casos apresenta sintomas respiratórios ligeiros e 
moderados semelhantes à gripe sazonal; 
 
. Tosse; 
 
. Febre; 
 
. Dificuldade respiratória 
 
 
Em caso de dúvida, ligue SNS 24     808 24 24 24 
 
Seja um agente de saúde pública. Proteja-se a si e aos outros. 
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