AVISO: As informações constantes neste documento poderão ser alteradas a qualquer momento
sem aviso prévio, sempre respeitando as recomendações da República Portuguesa, do Ministério
da Saúde, para a contenção do novo coronavírus | COVID-19.

A Associação Baptista Shalom, vem por este meio informar as famílias das crianças que
frequentam a Creche e Pré-escolar “Voar Mais Alto”, nos diversos programas disponibilizados
que adota todas as recomendações do Serviço Nacional de Saúde e Direção Geral de Saúde.
Deixamos as respostas a algumas questões frequentes, no entanto não hesite em contactar-nos.

O que acontece se o meu filho/a apresentar sintomas no decorrer do dia na Creche e Pré-Escolar
“Voar Mais Alto”?

Os encarregados de educação serão contactados de imediato por parte da educadora de infância,
devendo responder às questões que forem colocadas, enquanto a criança é acompanhada para a
sala de isolamento, por um profissional da Instituição, que permanecerá com ela durante todo o
tempo. Quando o encarregado de educação, nesta situação, entrar nas instalações da Associação
Baptista Shalom – Creche e Pré-escolar “Voar Mais Alto” terá de utilizar bata, luvas e máscara
como precaução, sendo encaminhado para a sala de isolamento no Piso 2.

O que acontece, enquanto estão ao telefone com os encarregados de educação?

A Associação Baptista Shalom entra em contacto de imediato com a SNS24, dando início ao
protocolo seguindo as recomendações desta entidade.

Onde tenho acesso a informação fidedigna em relação ao COVID-19?

Site COVID-19 disponibilizado pelo www.sns.pt

Que medidas preventivas segue a Associação Baptista Shalom – Creche e Pré-escolar “Voar Mais
Alto”?

● Aumento do arejamento e circulação de ar;

● Reforço de higienização das mãos de profissionais e sócios;
● Reforço da limpeza e higienização dos espaços com particular destaque para possíveis
pontos de contágio;
● Reforço dos pontos de desinfeção com a colocação de doseadores com Solução Alcoólica
de Anti bactericida;
● Suspensão ou quando não for possível redução de qualquer atividade desenvolvida por
pessoas externas à Associação Baptista Shalom;
● Redução do tempo de permanência, bem como a entrada de todos os utilizadores indiretos
(pais, familiares, etc.) nas instalações da ABShalom;
● Cancelamento ou redução ao mínimo indispensável de toda e qualquer atividade que
implique o contacto dos Educandos da ABShalom com pessoas externas à instituição;
● Suspensão de visitas exteriores às instalações da Creche e Pré-escolar “Voar Mais Alto;
● Aniversários nos Equipamentos de Infância serão restringidos apenas aos familiares
diretos do aniversariante (2 membros).
Houve alterações relativamente à higienização das Instalações da Associação Baptista Shalom?

Sim, os espaços são limpos com maior regularidade, em especial maçanetas, puxadores e
interruptores de luz, bem como outras superfícies partilhadas por diferentes pessoas (ex:
corrimões, fotocopiadoras, etc.).

Onde é a sala de isolamento da Creche e Pré-escolar “Voar Mais Alto”?

● Encontra-se no Piso 2 junto ao gabinete técnico em frente aos wc’s.

O que tem a sala de isolamento no Piso 2?

Acesso facilitado a casa de banho, máscara e luvas. É um local arejado e de fácil acesso.

A Associação Baptista Shalom tem plano de contingência?

Sim, o mesmo está disponível no site institucional www.abshalom.pt

Quem posso contactar na Associação Baptista Shalom em caso de dúvida?

1. Presidente da Direção – Joaquim Moreira Telem. 965480489
2. Diretora Técnica – Tânia Santana Telem. 915400990
3. Voar Mais Alto – Telef. 265720380

