
xãpï]*rïc.e
F*Rï{t€:.}g$& Àle$ ã\i{}ü.ïlï ,,"ur'ã *

*:ï:.ï,{,i,1*
ffi{ri. ft.{} ru#ffi fltr$F*S

$gE-4ç* tiÁt{*{si.
üt ss{#f; W'

, Vila Real, 13 de janeiro 2022

Exma. Sra. Diretora, do Agrupamento de Escolas Miguel Torgá vimos, por este meio, comunicar que foi
confirmado um caso de COVID-19 no Vosso estabelecimento de educação e/ou ensino - LzeA.

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, de pessoa para pessoa através de gotículas
respiratórias de uma pessoa doente com COVID-19. Após esta exposição pode-se desenvolver sintomas
desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como tosse e dificuldade
respiratória e febre (>38eC). Também podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e
dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre
outros.
A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou siritomas. Perante a ocorrência de um caso ou surto
por COVID-l9, as principais medidas de controlo são o diagnóstico precoce, o isolamento dos casos e o
rastreio de contactos.

. As pessoas com teste laboratorial positivo para COVID-19 permanecem em isolamento e em vigilância
clínica no domicílio até nossa determinação em contrário, tendo sido cumpridos, cumulativamente, os
critérios de melhoria clínica e o tempo mínimo preconizado para esse isolamento, sendo emitido um
Certificado de Incapacidade Temporária COVID-19. As pessoas que recuperaram de COVTD-19 e que
cumpriram os critérios de fim de isolamento determinado não realizam novos testes laboratoriais para SARS-
CoV-2 nos L80 dias subsequentes ao fim desse isolamento;

o Os contactos classificados como de alto risco permanecem em isolamento no domicílio nos termos da
Norma n.e o15/2O20 da DGS, desde a data da última exposição a um caso com teste laboratorial positivo
para COVID-L9, sendo submetidos a teste laboratorial para SARS-CoV-2 antes da nossa determinação do fim
desse isolamento, sendo emitida uma declaração automática - Declaração de lsolamento Profilático (DlP) -
ninguém a considerar;

o Os contactos classificados como de baixo risco deverão manter as suas atividades letivas e laborais
normais, realizando a automonitorização do seu estado de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19.
Reforça-se a implementação das medidas de prevenção e higienização previstas no plano de contingência do
estabelecimento de educação e/ou ensino. Haverá ainda a necessidade de realizar testes de rastreio aos
alunos da turma e professores que tiveram contacto com o caso, não havendo necessidade de cumprir
isolamento.

Com os melhores cumprimentos,
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