Rastreio SARS-CoV-2
A todos os alunos,
De acordo com o atual plano de desconfinamento, o dia 19 de abril marcará o regresso às atividades
presenciais no campus.
Em adição às várias medidas tomadas ao longo do tempo para assegurar uma vivência segura de toda a
comunidade académica, a Universidade Católica Portuguesa vai iniciar o Rastreio SARS-CoV-2, no
seguimento do comunicado da semana passada.
Este rastreio será generalizado a todos e decorrerá a partir do dia 19 de abril, conforme forem regressando.
Assim, convido-o a inscrever-se no Rastreio SARS-CoV-2 UCP, preenchendo os campos solicitados pelo
“Programa de testagem Cruz Vermelha Portuguesa – Ensino Superior” e escolhendo a data e a hora da sua
preferência para a realização deste teste, no seu regresso às atividades letivas. Receberá todas as
indicações por e-mail, sendo disponibilizada no site institucional a descrição operacional de todo este
processo, conforme pode consultar aqui.
Os critérios elegíveis para testar qualquer membro da comunidade académica são os seguintes:
•
•

Estar assintomático e não ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19;
Não ter historial de infeção por SARS-CoV-2 confirmado laboratorialmente nos últimos 90 dias.

Importa reiterar que este rastreio não substitui a manutenção dos comportamentos de segurança e
proteção obrigatórios, tais como:
•
•
•
•

A não deslocação ao campus de qualquer membro da comunidade, inclusive para este rastreio,
quando apresente sintomatologia compatível com esta infeção;
A utilização de máscara no campus, quer no interior, quer no exterior dos edifícios;
A manutenção do distanciamento físico recomendado;
A lavagem/desinfeção frequente das mãos,

e todos os demais procedimentos constantes no Manual de Boas Práticas.
Apelo à vossa adesão a esta operação, para garantirmos a proteção e a segurança de todos.
A Reitora,
Isabel Capeloa Gil
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