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Politécnico já tem plano de contingência para o COVID-19

O presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), António Fernandes, na sequência da
publicitação do Despacho Nº 2836-A/2020, de 2 de Março de 2020, e em alinhamento com a Orientação Nº
006/2020, de 26/02/2020, da Direção-Geral da Saúde (DGS), aprovou, dia 5 de março, o Plano de
Contingência – COVID-19, que se aplica em todas as Unidades Orgânicas, Serviços Centrais e da Presidência
(SCPres) e Serviços de Ação Social (SAS).
O Plano descreve as principais etapas adotadas internamente pelo Politécnico no âmbito da infeção pelo
COVID-19, bem como os procedimentos a adotar perante um trabalhador com sintomas desta infeção.
O Plano define também um conjunto de orientações que permitem a preparação e a adequação da resposta,
centrando-se nas questões operacionais e logísticas a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos,
docentes, trabalhadores não docentes e visitantes. 
Neste sentido, foram já canceladas as atividades previstas para o mês de março, nomeadamente a
conferência do Politécnico/Banco Santander O novo regime jurídico do ensino superior ministrado a distância
(decreto-Lei nº 133/2019, de 3 de setembro) e o desafio permanente colocado às instituições de ensino
superior; o II Congresso de Ciências Biomédicas Laboratoriais; a VII Feira do Emprego e do
Empreendedorismo; as comemorações do Dia Internacional da Mulher e o XIII Infotec – Fórum de Informática
e Novas Tecnologias.
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