
 

 

      Serviços Administrativos Edifício ASSAF 2625-480 Forte da Casa Tel.: 219 565 095   
 Praceta Palmira Bastos, Nº 36 

Olival dos Currais 
2625-481 Forte da Casa 

    

   Fax: 219 538 555  E-Mail: assaf@assaf.pt 
       Contribuinte nº 502860154     

Associação de Solidariedade Social de Apoio à Família 

 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO COVID-19 
- Medida de comunicação entre diferentes agentes da comunidade educativa –   

 
Caros Pais/Encarregados de Educação, 
Vimos por este meio informar os pais/encarregados de educação que a Direcção da ASSAF, de forma não só a tranquilizar 
e dar confiança face à incerteza dos tempos de COVID-19 que vivemos, a evitar que surjam dúvidas ou conversas paralelas 
com base em pressupostos de fontes inseguras, acrescentou às suas estratégias de comunicação do Plano de Contingência 
face ao COVID-19, com os pais/encarregados de educação, a emissão de um comunicado no site da ASSAF – www.assaf.pt 
- sempre que ocorra a confirmação de um caso positivo na comunidade escolar (ver na Home Page – ícone COVID). 
Mais informamos que este comunicado será de caracter informativo e preservará a confidencialidade dos dados dos 
utentes/colaboradores afectados. Uma vez que a informação será disponibilizada no site e passará a ser de domínio 
publico, caberá à comunidade consultar o mesmo sempre que o entender ou necessitar. 
Sendo fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos quando é confirmado um caso COVID e como 
estratégia de envolvimento em todo o processo, continuaremos a articular de forma particular com os pais/encarregados 
de educação dos grupos/salas implicados, ou seja, onde tenha sido confirmado o caso positivo. 
Mais informamos que a nossa instituição está, em constante articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 
Saúde Pública Local, a implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. Informamos que 
cabe única exclusivamente à Autoridade de Saúde Local a adopção de qualquer decisão, medida ou estratégia 
implementada, tendo por pressuposto que cada caso é um caso, assim como a avaliação de todos os riscos de 
transmissibilidade e a população implicada em cada um dos casos. 
Antecipando os diferentes cenários que podem ocorrer no contexto escolar em tempos de COVID-19, é essencial 
organizar uma resposta célere e adequada que permita controlar as cadeias de transmissão e evitar a ocorrência de um 
surto. Assim sendo, a vossa colaboração é de extrema importância: 
- Em caso de confirmação de COVID-19 positivo informar de imediato a instituição; - Em caso de suspeita da doença, a criança não deve vir à escola e devem ligar para saude24; - Quando contactado pela ASSAF por motivo de suspeita de doença, deve de imediato, vir buscar o educando para que este permaneça na Escola o menor tempo possível e contactar a linha Saude24; - Incentivar junto dos educandos o reforço das regras de higiene pessoal e cívica (adequado à idade); - Após a doença, o educando só deverá regressar à escola, tendo alta médica; 
Despeço-me cordialmente, 

A Direcção 

2020.11.17         


