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A Direção e a Administração do Colégio Valsassina informa que, desde o início da 

ocorrência do novo coronavírus (2019-nCoV), tem estado muita atenta à situação. 

Procurando estar em linha com os procedimentos mais adequados sobre a situação 

temos estado em contacto e a seguir as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS). 

Até ao momento não há recomendações específicas a serem tomadas a nível de saúde 

escolar. 

A DGS realça que as medidas de prevenção da infeção são idênticas aos outros vírus 

respiratórios como a gripe, nomeadamente lavar as mãos com frequência, usar toalhetes 

em caso de gripe e tossir para um lenço de papel ou para o braço em vez de utilizar a mão. 

A divulgação destas boas práticas junto da nossa comunidade é reforçada/aplicada 

diariamente no Colégio. 

 

Contamos com a colaboração de todos na adoção de medidas de higiene, etiqueta 

respiratória e práticas de segurança alimentar que visem reduzir a exposição e 

transmissão da doença: 

 Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias; 

 Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas 

doentes; 

 Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta; 

 Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou 

tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de 

papel no lixo); 

 Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

 

 



 

Realçamos que, de acordo com a legislação portuguesa, não podemos 

instituir/solicitar a realização de uma quarentena a pessoas que tenham regressado de 

áreas afetadas. Mas, pedimos a todos aqueles que tenham viajado recentemente para 

áreas afetadas por este novo Coronavírus, e que apresentem sintomas sugestivos de 

doença respiratória (designadamente: tosse, febre, falta de ar e/ou dificuldade 

respiratória, e cansaço), durante ou após a viagem, que contactem o SNS24 (808 24 24 

24), informando sobre a sua condição de saúde e história de viagem, seguindo as 

orientações que vierem a ser indicadas. Em complemento, devem avisar-nos sobre o seu 

estado de saúde (por telefone, ou via email para geral@cvalsassina.pt) e ficar em casa até 

que a situação se resolva de acordo com respetiva indicação, por escrito, do médico 

assistente. 

No âmbito do nosso Modelo de Gestão Pedagógica, continuamos, como sempre, 

atentos e próximos de todos os nossos alunos. Assim como, mantemo-nos vigilantes à 

situação e à nossa população escolar.  

No caso de haver alterações nos procedimentos relativos ao novo Coronavírus 

tomaremos as medidas necessárias de acordo com as recomendações dos Organismos de 

Referência. 

 

Informações mais detalhadas podem ser consultadas em: 

 SNS24: https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-

infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-6 

 DGS: https://www.dgs.pt/  

 Materiais de Divulgação: https://www.dgs.pt/saude-a-a-

z.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABABLszU0AwArk10aBAAAAA

%3d%3d#saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-ncov/materiais-de-divulgacao 

 

A Direção Pedagógica e a Administração do Colégio Valsassina 
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