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INFORMAÇÃO PARA AS ESCOLAS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Em função de um conjunto de dúvidas levantadas por alguns pais / encarregados de 
educação, sobre o procedimento dos Serviços Municipais de Proteção Civil, face ao 
aparecimento de casos COVID 19 em salas da aula, importa esclarecer o seguinte: 

De acordo com as orientações da autoridade de saúde, quando aparece um caso numa 
escola (ou jardim), há duas opções: ou os alunos infetados e aqueles que são 
identificados como contactos de riscos são colocados em isolamento ou encerra a 
respetiva sala de aulas, seguindo todos para casa (sobretudo nos casos de alunos mais 
pequenos).  

Quando qualquer uma destas situações se verifica, e de acordo com a orientação da DGS 
14/2020 de 21 de março, o procedimento de desinfeção a adotar prevê uma limpeza 
mais profunda do que o habitual, levada a cabo pelos funcionários de cada local, com 
reforço do arejamento do espaço. 

Nos casos em que a autoridade de saúde entenda ser necessário, e só nesses casos, 
procede-se a uma desinfeção levada a cabo pela equipa dos Bombeiros Voluntários de 
Tondela, criada em parceria com o Município de Tondela especificamente para este fim. 

Mais importa referir que, em consequência das Eleições Presidenciais, que irão decorrer 
no próximo domingo, dia 24 de janeiro, algumas freguesias terão as suas assembleias 
de voto em salas de aula ou em jardim de infância. 

De acordo com o ponto 5 do Despacho 12727-D/2020 de 31 de dezembro, informa-se 
que nesses espaços não haverá aulas na segunda-feira, dia 25 de janeiro, para que seja 
possível proceder à sua correta desinfeção, neste caso com o apoio da equipa dos 
Bombeiros Voluntários de Tondela.  

As direções dos dois Agrupamentos de Escolas darão atempadamente informação sobre 
quais as escolas que estarão fechadas na segunda feira dia 25 de janeiro. 

 

Tondela, 18 de janeiro de 2021 

O Vereador com o pelouro da Proteção Civil 
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