INFORMAÇÃO Nº 6/2020, DE 04/05/2020
COVID-19

RETOMA DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS PARA AS AULAS PRÁTICAS QUE
ENVOLVAM A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS COZINHAS E DOS LABORATÓRIOS

Cara Comunidade Académica,

No passado domingo, dia 31 de maio, ao final do dia, tivemos conhecimento da confirmação de
um caso de infeção pelo novo coronavírus de uma colaboradora externa da ESHTE.
Perante esta situação, e de acordo com o nosso Plano de Contingência, a ESHTE assumiu uma
posição ativa para a prevenção e o controlo da COVID-19, tendo, de imediato, implementado as
seguintes medidas no Campus Escolar:
- Suspensão, nos dias 1 e 2 de junho, das atividades letivas presenciais, nomeadamente
das aulas práticas que envolviam a utilização dos espaços das cozinhas e dos
laboratórios;
- Encerramento de todas as áreas de atendimento presencial;
- Restrição da utilização de todas as outras áreas do campus;
- Realização de testes serológicos a todos os Colaboradores que se encontravam
presentes nas instalações da ESHTE (docentes, não docentes e externos);
- Adoção dos protocolos exigidos pela Sr.ª Delegada de Saúde Coordenadora do
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Cascais, que validou a abertura das
instalações;
- Realização da limpeza e desinfeção de todos os espaços.
Embora se acredite que o contágio aconteceu fora da ESHTE, os funcionários que estiveram em
contacto com a colaboradora em causa vão ficar em quarentena e sujeitos a um rastreio à doença.
Para além destas medidas, a Câmara Municipal de Cascais, através da Cascais Próxima, realizou
uma descontaminação de todo o recinto escolar (incluindo os espaços afetos à Escola do
Turismo de Portugal).

Ao Sr. Presidente da Câmara de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, apresentamos os nossos mais
sinceros agradecimentos e reconhecimento pela pronta e eficaz atuação no combate a esta
pandemia. A Câmara Municipal de Cascais, para além de ser a primeira autarquia portuguesa e
uma das primeiras a nível mundial a testar toda a sua população, tem colaborado de forma
inexcedível com a nossa Instituição.
Importa, ainda, realçar dois aspetos:
- Durante 3 semanas do mês de maio, as aulas práticas presenciais dos Cursos de
Mestrado decorreram com a toda a segurança, sem que se tivesse registado qualquer
incidente;
- Reforço da disponibilização de produtos desinfetantes e de limpeza em todos os espaços
de utilização comum e da limpeza e higienização de superfícies, espaços e materiais.

Por último, apesar de estarem reunidas todas as condições de segurança para a realização destas
aulas práticas, não nos podemos esquecer de respeitar todas as recomendações das autoridades
de saúde, relativas aos cuidados de higiene e aos contactos sociais.

Saudações Académicas

Estoril, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), aos quatro dias do mês de
junho de dois mil e vinte.

O Presidente da
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
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