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COVID-19 

12 de março de 2020 

 

Caros pais e encarregados de educação, 

Vimos uma vez mais fazer um ponto de situação sobre o COVID-19, na sequência das informações 

e das decisões emanadas da reunião realizada ontem à noite entre as autoridades de saúde. 

Neste momento, nesta fase, e com a realidade epidemiológica atual, não foi decretado o 

encerramento generalizado de instituições escolares e de apoio à infância, por ter sido 

considerado pelos especialistas que não existirem razões de saúde pública que o justifiquem. 

Segundo a informação divulgada pela DGS, a situação está a ser avaliada em permanência pelas 

autoridades, apenas podendo vir a ser encerradas instituições escolares, total ou parcialmente, 

se a análise caso a caso feita pelas autoridades de saúde pública apontar nesse sentido, e após 

indicação expressa dessas autoridades de saúde. Foram feitas fortes críticas a situações em que 

dirigentes e responsáveis de algumas instituições particulares tomaram unilateralmente decisões 

de encerramento, ainda que bem intencionadas, mas sem a articulação nem a autorização das 

autoridades nacionais de saúde e de educação, correndo o risco de produzir mais efeitos negativos 

do que positivos, podendo contribuir para o alarme social.  

Acresce que o Dom Pedro V, enquanto IPSS, é tutelado pelo Ministério do Trabalho, da 

Solidariedade e da Segurança Social. Contactado o Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal 

(CDSS-Setúbal) que acompanha a nossa Instituição, fomos instruídos que qualquer encerramento 

total ou parcial da nossa Instituição depende da existência de indicação prévia expressa da tutela, 

pois caso não sejam cumpridas essas diretrizes, estarão a ser gravemente violadas as regras dos 

Acordos de Cooperação assinados entre o Dom Pedro V e a Segurança Social, com consequências 

gravosas para a Instituição e, por consequência, para todos funcionários, para todos os utentes e 

para todas as famílias. Mesmo que venha a ser decretado encerramento geral de escolas, o Dom 

Pedro V terá de receber instruções específicas nesse sentido, após o que vos informaremos. 

Pedimos, assim, que aguardem sempre as nossas comunicações. 

Conforme referimos no nosso último comunicado (de ontem), mantemos a confiança na rede de 

autoridades de saúde e na cadeia de decisão hierárquica. Mantemos a serenidade, procurando 

sempre obter informações de confiança emitidas por fontes de informação fiáveis como a DGS e 
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as restantes autoridades nacionais de saúde. Reforçamos o apelo ao cumprimento dos 

procedimentos de prevenção recomendados pela DGS. A proteção de cada um de nós 

individualmente, das nossas famílias e das nossas comunidades, passa em primeiro lugar pelo 

cumprimento dessas regras de prevenção, que nesta situação difícil exigem que alteremos alguns 

comportamentos e alguns hábitos.  

Quanto ao funcionamento dos nossos equipamentos, naturalmente estamos a reforçar a limpeza 

dos espaços, das superfícies e dos brinquedos, estamos a condicionar o manuseamento de alguns 

brinquedos, reforçámos a aquisição de desinfetante/álcool, embora tenhamos de fazer uma 

utilização muito criteriosa desse líquido, pois o mesmo está esgotado em todos os fornecedores e 

o preço mais do que quadruplicou, pelo que iremos promover a lavagem frequente das mãos com 

sabão, conforme recomenda a DGS. Também neste aspeto agradecemos a colaboração dos pais e 

encarregados de educação que diariamente se descolam aos nossos equipamentos. 

O nosso Plano de Contingência foi publicado no nosso site (www.dompedrov.com) com os 

respetivos anexos, devendo ser consultado por todos (link). Apesar de bastante completo, poderá 

ser revisto com informação adicional ou melhorias, no sentido de torná-lo numa ferramenta cada 

vez mais útil. O Plano não pretende prever todas e quaisquer situações possíveis, mas sim dar 

resposta a ocorrências tipificadas através de procedimentos pré-definidos, quer na prevenção, 

quer na reação. A realidade será sempre mais rica e mais complexa do que qualquer documento 

escrito. 

Voltaremos a emitir um comunicado quando se justificar, e caso exista nova informação. 

Contem connosco. Contamos convosco! 

Obrigado. 

A Direção do Jardim de Infância Dom Pedro V 

 

http://www.dompedrov.com/
https://4e82ee71-f604-426b-8f0a-32c3bf98aabb.filesusr.com/ugd/b4f09e_1442ecaf4ab24666b632645afd4180dc.pdf

