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Suspeita de Gripe A em escola de Carvide
O coordenador do Serviço de Atendimento à Gripe de Leiria confirma o registo de vários casos suspeitos de
Gripe A na Escola do 1.o Ciclo do Ensino Básico de Carvide, mas descartou a hipótese de encerrar aquele
estabelecimento de ensino.
Em conversa com o Diário de Leiria, Rui Passadouro disse que os casos foram registados na passada
terça-feira, não especificando, porém, quantos alunos e adultos permanecem doentes.
Ainda assim, aquele responsável adiantou que a situação permanece "estável", e que "a escola não atingiu
o número de casos suficientes para levar ao seu encerramento".
Entretanto, e na sequência de críticas lançadas por encarregados de educação de alunos daquela escola
quanto à inexistência de equipamentos de higiene, a delegação de saúde do Agrupamento dos Centros de
Saúde Pinhal Litoral 2 e o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel - da qual faz parte o
estabelecimento de ensino de Carvide -, emitiram um comunicado, esclarecendo que existe um Plano de
Contingência específico sobre a Gripe A, que "está a ser cumprido" e que foi "elaborado em conformidade
com as orientações do Ministério da Educação e da Saúde".
No documento, subscrito pelo delegado de saúde, Jorge Costa, e pela directora do agrupamento de
escolas, Adélia Lopes, lê-se que a divulgação do Plano de Contingência foi divulgado junto da comunidade
através de carta enviada, por exposição oral a todos os alunos e encarregados de educação e via Internet.
O Agrupamento de Escolas assegura ainda que todos os estabelecimentos de ensino "estão apetrechados
com os equipamentos de higiene sugeridos pelas entidades competentes e considerados necessários para
a prevenção do contágio, nomeadamente o reforço dos doseadores com sabonete líquido, toalhas de papel
para a limpeza das mãos, cartazes informativos, limpeza e arejamentos dos espaços".
"Às assistentes operacionais e a todos os professores foram dadas instruções de como proceder em caso
de suspeita de Gripe A", lê-se no comunicado, onde as entidades asseguram que, "diariamente é efectuado
o levantamento e registo de novos casos de gripe, sendo os mesmos comunicados ao Ministério da
Educação e ao delegado de saúde".
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