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COVID-19 

11 de março de 2020 

 

Caros pais e encarregados de educação, 

Excecionalmente, comunicamos convosco por esta via (site e redes sociais), face à necessidade de 

garantir um acesso rápido e fácil à informação. 

A Direção do Jardim de Infância Dom Pedro V informa que até esta data não tem conhecimento 

da existência de qualquer criança, funcionário ou encarregado de educação infetado com o 

COVID-19. 

A Instituição mantém-se atenta, vigilante e pronta a agir face à evolução do surto de COVID-19 

em Portugal e mais concretamente na nossa região, com responsabilidade, serenidade e também 

com a natural preocupação perante os desenvolvimentos de que somos informados diariamente 

pela Direção-Geral da saúde (DGS). 

Tendo em consideração que a evolução diária da situação é extremamente dinâmica e com um 

nível de imprevisibilidade acentuado, serão enviadas novas informações assim que tal se 

justifique, e serão tomadas decisões quando tal se justifique, sempre em função da situação em 

cada momento e das diretrizes, orientações e instruções das autoridades competentes. 

Nestas situações devem ser respeitadas as cadeias de decisão que estão claramente definidas. A 

cadeia de decisão é liderada pelas autoridades nacionais de saúde, nomeadamente a Direção-

Geral da Saúde. Enquanto dirigentes de uma Instituição escolar e de apoio à infância, não 

podemos nem devemos criar ruído, nem tomar decisões aleatórias, nem decisões avulsas, nem 

decisões precipitadas, nem decisões desproporcionais à situação em cada momento e em cada 

local. O país é grande, cada situação, cada localidade, cada instituição é diferente. As autoridades 

de saúde estão organizadas e já deram provas de conseguirem decidir com eficácia perante as 

especificidades de cada situação. 

Assim, as decisões da Direção do Dom Pedro V terão sempre como base as indicações dadas, em 

cada dia, em cada momento, pelas autoridades competentes. 

O encerramento de uma Instituição como a nossa será sempre uma possibilidade a considerar e 

todos temos de estar preparados para essa eventualidade, caso tal venha a justificar-se, mas a 
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avaliação dessa decisão terá sempre de passar pela autoridade nacional de saúde e pelos seus 

representantes locais, pois não podemos nem devemos tomar decisões precipitadas. 

Temos vindo a indicar a todos os pais e encarregados de educação, crianças e funcionários, que 

cumpram as recomendações de higiene e de etiqueta respiratória, e que se mantenham atentos a 

eventuais sintomas suspeitos, que comuniquem ao SNS 24 (808 24 24 24) e ao Dom Pedro V caso 

tomem conhecimento de algum caso suspeito ou confirmado. Temos apelado também que nos 

informem em caso de viagem para zonas afetadas, e que cumpram o isolamento social voluntário 

caso seja necessário. Esse é, afinal, o protocolo definido neste momento pela DGS. 

Estamos a finalizar o Plano de Contingência do Dom Pedro V, que divulgaremos em breve, mas na 

verdade todas as informações e medidas que constam do Plano já estão a ser implementadas 

desde o início deste surto. O Plano define os procedimentos preventivos e reativos face ao risco 

de infeção por COVID-19, aplicando-se a todas as pessoas envolvidas no Dom Pedro V. Trata-se de 

um documento completo de prevenção e contenção, desenhado para abranger os vários cenários 

e respetivas medidas a tomar face à possível ocorrência de casos suspeitos ou positivos.  

O Plano de Contingência está feito de acordo com as orientações emanadas pela Direção-Geral 

da Saúde, que já são do conhecimento de todos vós, sem prejuízo de poderem vir a ser adotadas 

medidas diferentes, emitidas por qualquer órgão competente (Ministério da Saúde, da Segurança 

Social ou da Educação). 

Apelamos a todos os pais e encarregados de educação que se mantenham informados, que 

privilegiem as informações dadas pelas autoridades nacionais de saúde, nomeadamente a DGS, 

quer através do site (www.dgs.pt), quer através das conferências de imprensa diárias. Apelamos 

também que mantenham a calma e a serenidade necessárias, e que sigam as informações e 

recomendações que a DGS e a Direção do Dom Pedro V forem emitindo, em defesa da 

estabilidade e da segurança das nossas crianças e, na verdade, de toda a comunidade. É uma 

missão individual e coletiva. 

Contem connosco. Contamos convosco! 

Obrigado. 

A Direção do Jardim de Infância Dom Pedro V 

 

http://www.dgs.pt/

