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O Hospital Amato Lusitano
(HAL), de Castelo Branco, no
âmbito das medidas de pre-
venção do COVID-19, alterou
o horário das visitas, havendo
a destacar que cada doente só
pode receber uma visita por
dia.

Quanto aos novos horários

As farmácias de Castelo Branco,
no seguimento da declaração de
pandemia pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), como
resultado da infeção pelo novo
Coronavírus 2019 (SARS-CoV-2)
e de acordo com a orientações
técnicas para farmácias emitida
pelo INFARMED, procederam a
alterações no horário de funcio-
namento, bem como em relação
a alguns procedimentos.

Assim, o horário em vigor é
das nove horas às 13h30 e das
14h30 às 19 horas, sendo que o
encerramento à hora do almoço

A Oviger realizou, na passada
sexta-feira, 13 de março, uma
reunião do conselho de admi-
nistração, com a finalidade de
identificar quais os trabalha-
dores impossibilitados de tra-
balhar, por questões familia-
res, como resultado das medi-
das de contingência face ao
COVID-19.

O presidente do conselho
de administração, Artur Diogo,
afirma que “ foi desenvolvido
um plano e dada formação à
equipa, para conseguirmos
manter e assegurar o abasteci-

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) decidiu, em
articulação com as autorida-
des locais de saúde, tomar um
conjunto de medidas de con-
tenção da propagação do
COVID-19.

Nesse sentido, são suspensas
as aulas presenciais e outras
atividades que exijam a presença
dos estudantes nas instalações
do Politécnico e respetivas esco-
las, procedendo à sua substitui-
ção por meios alternativos de en-
sino e aprendizagem, com ado-
ção de metodologias de ensino à
distância e realização de ativida-
des alternativas como trabalhos e
orientação em tutoria.

Não são autorizadas deslo-
cações em serviço tanto em ter-
ritório nacional como internaci-
onal, o que inclui mobilidades
Erasmus.

Já no âmbito da mobilida-
de Erasmus incoming, são can-
celadas todas as deslocações
previstas e oriundas de países
e/ou regiões onde exista trans-
missão comunitária ativa do
COVID-19.

São também suspensos to-
dos os eventos calendarizados,
designadamente conferências,
seminários, cerimónias, even-
tos desportivos, aulas abertas,
visitas de estudo, open days e
eventos de natureza similar, in-
ternos ou externos.

Por outro lado, são encerra-
dos os espaços onde decorrem
atividades de ensino e práticas
laboratoriais, as bibliotecas e
os refeitórios e bares.

É suspenso o funcionamen-
to de todos os refeitórios no mo-
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nos serviços de Urologia e
Gastrenterologia a visita é das
13 horas às 13h30; nos serviços
de Especialidade I e II das
13h30 às 14 horas; nos serviços

de Obstetrícia/Ginecologia,
Pediatria e Ortopedia, das 14
horas às 14h30; nos Serviços de
Medicina Interna, das 14h45
às 15h15; nos serviços de Ci-

rurgia Geral e Unidade de Cui-
dados Intensivos (UCI), das
15h15 às 15h45; e dos serviços
de Psiquiatria, das 14h30 à 15
horas.

Oviger assegura que “não haverá
falta de carnes”

mento de carnes em toda a re-
gião da Beira Interior e Alto
Alentejo, sendo sensibilizada a
equipa para a enorme respon-

sabilidade em manter toda a
cadeia de abastecimento de
carnes de suíno, bovino, ovino
e caprino, que se traduzem em

bens de primeira necessidade
para toda a população”.

Artur Diogo realça que “deci-
di enviar este comunicado, por-
que existe um enorme alarmismo,
seguido de açambarcamento de
bens de consumo. No entanto,
mesmo com medidas mais seve-
ras de contenção e afastamento
social, os locais habituais de
compra de carnes irão estar em
funcionamento, dentro das limi-
tações impostas e no que depen-
der da nossa empresa, que é o
único matadouro na região, não
haverá falta de carnes”.

Farmácias alteram horários
e procedimentos

será utilizado para limpeza, are-
jamento e desinfeção mais cui-
dadosa da zona de atendimento
aos utentes.

Está também condiciona-
do o número de utentes dentro

da farmácia, de acordo com a
disponibilidade de colaborado-
res e a área da farmácia, espe-
rando os outros utentes no exte-
rior da farmácia pela sua vez.

Durante a hora de almoço

Politécnico implementa
medidas de contenção
ao COVID-19

Foram muitos os Albicastrenses
que corresponderam ao apelo
pela redes sociais, para que fi-
zessem sentir o seu agradeci-
mento a todos os profissionais
de saúde, forças de segurança,
operacionais, camionistas e to-
dos aqueles que têm de traba-
lhar em prol da segurança dos
cidadãos, perante o CODIV-19
que afeta Portugal.

No passado sábado, 14 de
março, foi o dia escolhido
para, às 22 horas, as pessoas
virem às janelas e varandas

delo tradicional e é assegurado
um serviço de catering por take-
away aos estudantes internacio-
nais ou outros que não possam
regressar a casa e que, por essa
razão, necessitam de se manter
nas residências de estudantes.

É suspenso o atendimento
presencial na receção nos Ser-
viços Centrais e da Presidên-
cia, nas escolas superiores e
nas residências de estudantes;
nos Serviços Académicos; no
Gabinete de Relações Interna-
cionais; no Serviço de Recursos
Humanos, nos Serviços de
Ação Social e na Tesouraria.

O politécnico adianta ainda
que “salvo situações excecionais,
todas as interações deverão ser
realizadas com os serviços via en-
dereço eletrónico, telefone ou
plataformas existentes para o
efeito”.

É suspenso o controlo de as-
siduidade por sistema biométri-
co. O controlo e validação de assi-
duidade no período em que
estiver suspensa a utilização dos
terminais será feita pelo respetivo
superior hierárquico direto.

São suspensas todas as visi-
tas a estudantes alojados nas
residências de estudantes, sal-
vo se as mesmas decorrerem de
uma situação excecional e após
autorização específica. Os estu-
dantes alojados nas residências
de estudantes que não neces-
sitem de permanecer nas mes-
mas deverão regressar às suas
residências habituais, manten-
do-se o funcionamento indis-
pensável para assegurar o apoio
aos estudantes que nelas per-
maneçam.

Albicastrenses
correspondem a apelo

manifestar o seu apreço, com
um forte aplauso. No domingo,
15 de março, aconteceu o
mesmo, um pouco por toda a
cidade de Castelo Branco, com
o entoar do Hino Nacional.

Já durante o dia, em Cas-
telo Branco, a rotina diária é
bem diferente do habitual,
com as ruas praticamente de-
sertas, como se pode ver na
foto, com a Avenida 1º de
Maio, no centro da cidade, sem
pessoas.
José Manuel Alves

e após o horário de encerra-
mento, a assistência farmacêu-
tica à população será assegura-
da pela farmácia de serviço
permanente.

As alterações também per-
mitem que cada farmácia po-
derá, se julgar necessário, pas-
sar a fazer o atendimento ape-
nas pelo postigo de atendimen-
to noturno.

Por outro lado estão suspen-
sas temporariamente as determi-
nações de parâmetros bioquími-
cos e a administração de medica-
mentos injetáveis e vacinas.

Os novos horários estão em vigor


