
 
ENCERRAMENTO DE ESCOLAS (PROVISORIAMENTE)  COVID-19 

No âmbito da Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da 

COVID-19, e com o desenrolar da situação epidemiológica mundial sem 

precedentes, em Portugal, a CNIPE confia na decisão que vier a ser tomada no 

âmbito da reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública e o eventual 

encerramento temporário das Escolas. A CNIPE entende que a decisão deve 

ser acompanhada de outro tipo de obrigações que contribua para o estancar 

desta epidemia, nomeadamente obrigar que os nossos filhos e educandos 

permaneçam em suas casas acompanhadas por pelo menos um dos seus 

progenitores ou outra pessoa adulta. Naturalmente que todos os direitos de 

acompanhamento dos nossos filhos deverá ser suportado na totalidade pelos 

apoios previstos do Estado. No entanto e apesar desta(s) decisão(ões) é 

preciso que TODOS colaborem para “cortarmos” os contágios. 

E o que temos de fazer parece simples e está ao alcance de qualquer um de 

nós: 

1- Deixe de espirrar e tossir para o ar.... é sempre, sempre para o braço; 
2- Lave as mãos muitas vezes, e é fundamental lavar sempre as mãos 

antes de tocar no rosto, antes de comer, depois de mexer em algo que 
passe por “muitas mãos” como o dinheiro por exemplo; 

3- Não cumprimente ninguém com aperto de mão e não dêem beijinhos a 
ninguém! Mesmo aos pais, avós, filhos;  

4- Depois de limpar o nariz deite o lenço logo ao lixo; 
5- Se está de quarentena, cumpra a quarentena!!! 
6- Se tiver tosse, febre, falta de ar e viajou recentemente ou esteve em 

contacto com um caso de COVID 19 deve ligar para a linha 24 ( não 
deve ir nem ao centro de saúde nem à urgência hospitalar); 

7- Evite multidões, estar em sítios fechados com muita gente;  
8- Evite viajar para fora do país; 
9- Nada de pânico! Concentrem-se em fazer estas medidas todas bem. 

Este é um desafio para a sociedade portuguesa e para outros países em todo o 

mundo. As medidas a preconizar e as atitudes individuais permitem minimizar o 

impacto desta ameaça à Saúde Pública! 

Marinha Grande, 09 de março de 2020 


