
 

 

Retoma das Atividades do IPCB: Medidas para as Residências e Estudantes 

Nota introdutória 

Em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02.03.2020 o Instituto 
Politécnico de Castelo Branco (IPCB) aprovou o seu Plano de Contingência, o qual se encontra, 
desde 5 de março de 2020 publicado no sítio internet do IPCB. O COVID – 19 – Plano de 
Contingência para o IPCB foi elaborado de acordo com a Orientação nº 006/2020, de 
26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), e mantém-se em vigor para toda a instituição, 
incluindo nas instalações e serviços afetos aos Serviços de Ação Social (SAS). 

Recentemente o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior divulgou, através do seu 
Gabinete, um comunicado contendo recomendações às Instituições do Ensino Superior no 
sentido do levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela pandemia 
COVI 19. 

 Nesse sentido foi preparado o presente documento que contém um conjunto de medidas e 
indicações que devem ser, rigorosamente, seguidas por todos os estudantes alojados nas 
Residências de Estudantes do Complexo de Residências de Castelo Branco e na Residência de 
Estudantes de Idanha-a-Nova. 

As medidas agora sistematizadas estão de acordo com as informações que, ao longo deste 
período, foram sendo transmitidas aos estudantes alojados. 

 

Medida 1. Distanciamento social 
 
Todos os estudantes alojados devem manter o distanciamento social tal como previsto no 
COVID 19 - Plano de Contingência do IPCB, reforçando-se o aumento da distância de 
segurança entre pessoas para, pelo menos, 2 metros. 
 
 

 

Medida 2. Etiqueta respiratória 
 
Todos os estudantes devem seguir os padrões de etiqueta respiratória recomendados pela 
Direção Geral de Saúde, designadamente: 
 

✓ Cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e descartar 
o lenço usado no lixo ou tossir e/ou espirrar no antebraço e não nas mãos, que 
são importantes veículos de contaminação. 

✓ Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar. 
✓ Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos. 



✓ Usar máscara se estiver com tosse. 

 
Medida 3 – Circulação (incluindo entrada e saída) 
 
Relativamente às normas de conduta, para além do distanciamento social, recomenda-se, 
com caráter de obrigação, o seguinte: 
 

➢ A circulação faz-se sempre pelo lado direito. 
➢ Na entrada e saída da residência deve ser mantida a distância de segurança na 

evitando o mais possível o cruzamento próximo com o(a) colega. 
➢ Na escadaria deve manter-se a regra da circulação pela direita. 

 
Adicionalmente: 
 
Os estudantes devem limitar ao estritamente necessário as entradas e saídas da residência, 
sendo consideradas, as deslocações para atividades letivas presenciais e aquisição de 
alimentos ou outros bens. 
 

 

Medida 4 – Higiene pessoal 
 
Na lavagem das mãos devem ser observadas as regras preconizadas pela Direção Geral de 
Saúde conforme os cartazes distribuídos pela residência. 
 

 

Medida 5 – Espaços comuns 
 
Nas salas, cozinhas e outros espaços de uso partilhado deve ser mantida a distância social 
e, se possível, deve ser utilizado Equipamento de Proteção Individual, designadamente 
máscara. 
 

 

Medida 6 – Visitas 
 
Mantem-se a interdição da entrada de visitantes nas residências de estudantes, com 
exceção da seguinte situação: 
 

➢ 1 familiar ou 1 acompanhante de estudante para apoio na mudança do estudante 
para fora da residência. Neste caso é obrigatório o uso de máscara. 
 

 

Medida 7 – Reentrada na residência 
 
Todos os estudantes que, por razões de regresso às atividades letivas presenciais, efetuem 
a reentrada na residência têm, obrigatoriamente, de utilizar a máscara sempre que se 
deslocam para fora do seu quarto. 
 



Medida 8 – Atendimento de estudantes alojados 
 
O atendimento aos estudantes alojados é, preferencialmente, efetuado por via digital. Nos 
casos em que tal não seja possível é efetuado mediante marcação prévia junto dos Serviços 
de Ação Social – no edifício dos Serviços Centrais e da Presidência. 
 
No caso de atendimento presencial o estudante deve munir-se de Equipamento de Proteção 
Individual, designadamente máscara e respeitar todas as indicações disponíveis. 

 

Castelo Branco, 5 de maio de 2020. 

 

A Administradora 

 

 

 

 

 

 

Maria Eduarda Pereira N. Rodrigues 
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