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No seguimento do comunicado que foi divulgado no dia de ontem, dia 9 de março
de 2020, vimos acrescentar que, após contacto telefónico com a autoridades de
saúde locais, naturalmente sustentadas pelas autoridades nacionais, não há
indicadores de saúde pública que justifiquem, no presente momento, a suspensão
de atividades ou o encerramento de instalações do Campus Maiêutica (ISMAI,
IPMAIA e CFLV).
Foi-nos transmitido pelas mesmas autoridades que os casos suspeitos ou
confirmados de infeção por COVID-19 estão a ser abordados e acompanhados pelas
autoridades de saúde de forma adequada. Assim, e sem prejuízo de novas
instruções em resultado da evolução da situação, os estudantes dos concelhos de
Felgueiras e Lousada, não incluídos no grupo de suspeitos ou confirmados de
infeção por COVID-19, poderão retomar as suas atividades normais, ainda que
todos os cuidados e recomendações dos serviços de saúde, nas quais se incluem as
medidas de isolamento profilático, devam ser escrupulosamente seguidos, à
semelhança do que diz respeito a todos os cidadãos.
A Maiêutica (ISMAI, IPMAIA e CFLV) tem acompanhado e implementado de forma
consequente todas as recomendações e orientações das autoridades de saúde,
tendo já em prática um Plano de Contingência específico para a presente situação,
aplicando um conjunto alargado de medidas, nomeadamente: estabelecimento e
divulgação de regras de higiene e comportamento social; disponibilização por todo
o Campus de dispensadores de solução alcoólica; reforço de limpeza e desinfeção
de superfícies, maçanetas, teclados, ratos e outros pontos sensíveis; alocação de
dois espaços de isolamento no Campus; criação de uma linha telefónica dedicada;
entre outras medidas.
Entretanto, foi também decidido adiar para datas a fixar eventos planeados nos
meses de março e abril e as diversas atividades de extensão universitária.

Reconhecendo-se que a situação está em evolução, a Maiêutica mantém-se
permanentemente vigilante e atenta a todas as informações, orientações e
recomendações das autoridades oficiais e atuará de forma imediata e em
conformidade com estas, caso seja necessário, dando conhecimento público e
fundamentando a sua ação por esta mesma via.
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