INFORMAÇÃO
Dirigido: alunos, pais, encarregados de educação
Assunto: COVID 19 – ORIENTAÇÕES
DATA: 09-03-2020
No sentido de dar cumprimento às orientações emanadas da DGEstE e da Direção Geral da
Saúde, a Direção da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (EACMC)
elaborou um Plano de Contingência do qual fazem parte:
- o reforço das medidas de higiene no espaço escolar;
- a criação de uma área de isolamento para situações de alunos/professores/funcionários
que apresentem sintomas de febre, tosse ou dificuldades respiratórias;
- a obrigatoriedade de pais/encarregados de educação se deslocarem à escola, com urgência,
no caso de serem contactados caso os seus educandos apresentem os sintomas atrás
descritos.

PROCEDIMENTOS
No caso de contacto próximo e direto com quem tenha regressado de países ou zonas de
risco de infeção pelo COVID 19 e que apresente febre, tosse e eventual dificuldade
respiratória devem os pais/encarregados de educação ligar para o SNS24 – 808242424 e
seguir as instruções indicadas, não se deslocando aos serviços de saúde nem
comparecendo na escola em caso algum.
Nos casos de alunos que regressem de áreas/zonas de risco, e que se encontrem
assintomáticos, devem sempre fazer um período de quarentena voluntário (14 dias). Em
caso de qualquer dúvida devem ligar para o SNS24 ou para o seu Centro de Saúde.
Deve o encarregado de educação dar conhecimento do estado do seu educando à Direção da
EACMC. Solicita-se que para qualquer comunicação com a EACMC seja preferencialmente
utilizado o contacto telefónico ou email (direcao.cmc@gmail.com).

Comunica-se que estão suspensas, temporariamente, as visitas de estudo
no país e estrangeiro, intercâmbios, aulas abertas (Dança), masterclasses,
workshops, audições/concertos (pequeno e grande auditório) e FCT no
exterior da Escola.
Nota: É recomendável a leitura das Orientações e Notas da DGS, a consultar na página da
DGS disponível no link htpp://www.dgs.pt que, vão sendo atualizadas sempre que exista
evolução da situação.
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