
Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância D. Lourenço Vicente 

Informação - Infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
Decorrente da atual situação de pandemia pelo COVID-19, informam-se os alunos e encarregados de educação que: 
1. Deverão cumprir as orientações da Direção Geral de Saúde disponíveis em www.aedlv.org, nomeadamente 

quanto às regras de higienização das mãos e outras destinadas a prevenir a contaminação. 
2. Deverão informar o Diretor de Turma / Professor Titular de Turma caso haja suspeita ou confirmação de 

infeção pelo COVID-19. 
3. O Agrupamento tem um Plano de Contingência para cada Escola com o objectivo de minimizar os riscos de 

contágio. 
4. Estão suspensas as visitas de estudo planeadas para fora do território do concelho da Lourinhã. 
 

Lourinhã, 9 de março de 2020 
O Diretor 

Pedro Damião 
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