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 25 de setembro de 2020 
 
 
 Caro(a) Pai/Mãe e Encarregado de educação 

 
Relativamente à desinformação sobre a COVID-19 e as escolas 

 
Sabemos que existe desinformação a circular, principalmente nas redes sociais, e que 
isto pode estar a causar alguma ansiedade. Por vezes, pode ser muito difícil determinar o 
que é uma informação precisa ou confiável. Por isso, gostaríamos de partilhar consigo 
informação que esperamos o/a tranquilize.  
Se tiver dúvidas ou preocupações sobre o coronavírus e a escola do(a) seu(ua) 
educando(a), entre em contato com a escola. Este artigo que está disponível no site da 
BBC contém informação que poderá ser-lhe útil: https://www.bbc.co.uk/news/53919867 

 

Vacinas 
Há rumores de que as escolas podem dar às crianças uma vacina contra o 

Coronavírus sem o seu consentimento. Atualmente não há vacinas disponíveis para 

proteger contra o coronavírus (COVID-19). Nenhuma vacina é dada às crianças, 

incluindo as que normalmente são dadas num ambiente escolar, sem que os pais 

tenham de dar consentimento primeiro. As vacinas são uma forma segura e eficaz 

de proteger o seu(ua) educando(a) de muitas doenças e devem ser mantidas apesar 

da pandemia da COVID-19. Para obter mais informações sobre as vacinas e por que 

são tão importantes, consulte https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/why-

vaccination-is-safe-and-important/. 

 

Teste para o coronavírus 
Qualquer pessoa que apresente algum sintoma de COVID-19 (temperatura alta, tosse 
persistente ou perda ou alteração do olfato/cheiro ou paladar/gosto) deve auto-isolar-se 
em casa e fazer um teste rapidamente. Isto evita que o vírus se espalhe para outras 
pessoas. Pode pedir um teste no site www.nhs.uk/coronavirus ou ligando para 119. O 
teste pode ser realizado em crianças e em adultos, embora os pais e/ou encarregados de 
educação tenham que fazer o teste aos seus filhos e/ou educandos, porquen crianças não 
serão capazes de fazer o teste a si próprias. As escolas não testam as crianças para o 
coronavírus, embora possam, em situações excecionais, fornecer às famílias um teste para 
levar para casa e usar. 

 

Prevenir a transmissão do coronavírus nas escolas 

As escolas estão a tomar várias medidas para reduzir o risco de transmissão do coronavírus 
nas escolas. Poderá obter informação acerca dessas medidas no site da sua escola ou na sua 
escola. Essas medidas incluem manter as crianças separadas por ‘grupos’, distanciar-se 
socialmente quando possível e lavar as mãos regularmente com água e sabão ou com 
desinfetante para mãos. Lavar as mãos frequentemente é uma forma eficaz de reduzir a 
transmissão do coronavírus. Muitas escolas estão a fornecer desinfetantes para mãos em 
locais acessíveis para que todos na comunidade escolar possam lavar as mãos regularmente. 
Aconselhamos todos a lavarem ou desinfetarem as mãos frequentemente usando o método 
mais conveniente. Se houver um motivo médico pelo qual o seu(ua) filho(a) ou educando(a) 
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não pode usar um desses métodos, informe a sua escola. 
 
Verificações de temperatura nas escolas 
O governo não recomenda que a temperatura dos alunos seja medida por rotina nas 
escolas, pois não é um método confiável para identificar se um aluno(a) tem 
coronavírus (COVID-19) ou não. Se o (a) seu(ua) filho(a) tem temperatura alta 
(parece quente ao toque – não precisa medir a temperatura), deve manter o(a) 
seu(ua) filho(a) em casa e pedir um teste no site www.nhs.uk/coronavirus ou 
ligando para 119. 

 

Máscaras nas escolas 
O governo recomenda que os diretores das escolas decidam se os funcionários, alunos e 
visitantes têm de usar máscaras nas áreas comuns onde o distanciamento social é difícil. 
As crianças das escolas primárias não precisam usar máscaras. Em escolas em áreas com 
alta transmissão do vírus, devem ser usadas máscaras por crianças a partir do 7º ano e 
adultos, quando se deslocam em espaços comuns internos. Isto aplica-se a áreas como 
corredores e áreas comuns. Tal como para o uso de máscaras em lojas e transportes 
públicos, há alguns grupos de pessoas que não precisam de usar máscaras, e essas 
mesmas exceções aplicam-se nas escolas. 

 

Manter o contacto com os pais e permissão dos pais. 
As escolas estarão sempre em contato com os pais para partilhar quaisquer assuntos 
relativos à saúde do(a) seu(ua) filho(a) or educando(a). À semelhança do que acontece 
com todos os outros casos em que há preocupações com uma criança, as crianças não 
serão retidas na escola no final do dia por motivo algum sem o conhecimento prévio dos 
pais. Os pais devem garantir que os dados de contato em caso de emergência estão 
atualizados para que possam ser contatados, se necessário, por exemplo, se uma criança 
adoecer e precisar que a venham buscar para a levar para casa. 

 
Lembre-se de que todos podemos ajudar a impedir a propagação do vírus: 

• Lavar as mãos regularmente ou utilizar desinfetante de mãos quando não for possível lavar as 
mãos 

• Limitar o contato social, evitar espaços com muita gente e manter o distanciamento social 

• Usar máscaras em transportes públicos, em lojas e noutros espaços fechados 

• Se desenvolver sintomas de coronavírus (COVID-19), vá para casa, isole-se e faça um 
teste www.nhs.uk/coronavirus ou ligue para 119 

 

Para obter informações atualizadas, visite https://www.lambeth.gov.uk/coronavirus-covid-19 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
Ruth Hutt, FFPH  
Diretora de Saúde Pública 
Câmara Municipal de Lambeth 
Tel.: 020 7926 7196 
Telemóvel: 07725 625080 
E-mail: rhutt@lambeth.gov.uk
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