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Assunto SARS-COV-2 – informações sobre casos confirmados e medidas aplicadas  
 

Texto 
 
 
     No âmbito da implementação das medidas de prevenção e controlo da infeção por 
SARS-COV-2 na comunidade escolar vimos transmitir a informação sobre casos 
confirmados e medidas implementadas por solicitação da autoridade de saúde local: 
 
Escola: EB de Arazede 
Caso confirmado 
- 1 docente diagnosticado(a) com COVID-19 
 
Medidas adotadas:  

• - Identificação de todos os contactos de alto risco da docente (segundo os critérios da 
DGS): alunos e restantes profissionais.  

• - Cumprimento de isolamento profilático de 14 dias por parte de todos os contactos de 
alto risco (3 turmas). 

• - Identificação, de acordo com a determinação da Autoridade de Saúde Nacional, dos 
coabitantes dos contactos de alto risco acima identificados, bem como de toda a 
comunidade educativa do Estabelecimento de Educação e Ensino (EEE) incluindo 
alunos e profissionais (docentes e não docentes) para realização de teste COVID-19. 

•  
Caso confirmado 
- 1 aluno(a) diagnosticada com COVID-19 na sequência da testagem aos contactos de 
alto risco. 
 
Medidas adotadas: 

• Identificação de todos os contactos de alto risco (segundo os critérios da DGS) do 
aluno: docentes, alunos e restantes profissionais.  

• 3 docentes identificados como alto risco e a cumprir isolamento profilático de 14 dias. 
Ponto da situação da testagem massiva à escola: 
- testagem dos restantes alunos, assim como docentes e não docentes. 
 
Foram testados em 16/04: 

• todos os contactos de alto risco 
       43 alunos 
       65 coabitantes dos casos alto risco 
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       18 profissionais (docentes e não docentes) 
 
Serão testados ainda todos os restantes elementos da EB de Arazede: 

• outros contactos 
        177 alunos  
        40 profissionais (docentes e não docentes) 
 
 
Solicitamos a toda a comunidade escola a máxima colaboração na aplicação destas 
medidas e reforçamos, mais uma vez, a importância da responsabilidade individual no 
cumprimento de todas as regras recomendadas pela DGS, nomeadamente o correto 
uso da máscara, a lavagem e desinfeção frequente das mãos e o distanciamento físico. 
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