27 fevereiro 2020

INFORMAÇÃO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS

Caros(as) estudantes,
Como instituição comprometida e que zela pelo bem-estar, saúde e segurança da nossa
comunidade académica temos vindo a acompanhar e a monitorizar de muito perto e de forma proativa
toda a informação referente ao coronavírus (COVID-19).
O objetivo deste comunicado é transmitir-vos tranquilidade bem como partilhar convosco as
recomendações e protocolos da Direção-Geral de Saúde (DGS) complementando a informação que nos
foi remetida por dita instituição e que já se encontra disponível nos nossos campus.
De acordo com o protocolo e as diretrizes facultadas pelas autoridades sanitárias competentes, os
estudantes regressados de uma área afetada (China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irão ou Regiões
de Itália: Emiglia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Venetodevem) deverão estar atentos ao surgimento de
febre, tosse e eventual dificuldade respiratória nos primeiros 14 dias após o regresso. Se surgirem estes
sintomas, ou caso tenha alguma dúvida, deve contactar o serviço nacional de saúde através do SNS 24
(808 24 24 24) ou do número de emergência médica nacional (112) e seguir as orientações que lhes
forem dadas.
Além disso, solicitamos que mantenha informada a instituição sobre esta situação por forma a podermos
fazer o correto seguimento da mesma. Poderá fazê-lo da seguinte forma: enviando um email para
ue.care@universidadeeuropeia.pt ou ligando para +351 210309971 (2ª a 6ª das 9:00 às 19:00).
Caso pretenda obter mais detalhes, aconselhamos a consulta da informação disponibilizada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Direção-Geral de Saúde (DGS):
•
•
•
•
•
•

OMS: Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public (em inglês)
DGS: Coronavírus (em português)
DGS: Orientações Infeção pelo novo coronavírus (em português)
DGS: Recomendações para viajantes (em português)
DGS: Cidadãos regressados da China ou de áreas afetadas (em português)
SNS 24: Novo Coronavírus (em português)

A nossa instituição continuará diligente a acompanhar a evolução desta situação. Muito agradecemos a
vossa colaboração no estrito cumprimento dos protocolos e recomendações das autoridades competentes.
Cumprimentos,
Direção-Geral

27 fevereiro 2020

NEW CORONAVIRUS INFORMATION

Dear students,
We are a committed institution that looks after the well-being, health and safety of our academic
community and for this reason we have been following and monitoring very closely and daily the
information regarding coronavirus (COVID-19)
The purpose of this note is to convey tranquility as well as to share with you the recommendations and
protocols of the Directorate-General of Health (DGS) complementing the information sent by this
institution and that we already have available on our campuses.
According to the protocols and guidelines provided by our national health authorities, students returning
from an affected area (China, South Korea, Japan, Singapore, Iran or Italy: Emiglia-Romagna,
Lombardia, Piemonte, Venetodevem) should be particularly careful in case of fever, cough and
breathing difficulties in the 14 days after your arrival. If you have any of the symptoms, or any question
regarding it, we advise you to contact the national health service through SNS 24 (808 24 24 24) or the
national emergency services number (112) and follow the instructions given by them.
To prevent and maintain both the health and safety of all, we kindly ask you to inform us by email
we.care@universidadeeuropeia.pt or phone +351 210309971 (Monday to Friday from 7:00 to 19:00).
If you wish to have more details on this subject, we recommend you read the information from the
World Health Organization (WHO) and the Directorate-General for Health (DGS):
•
•
•
•
•
•

OMS: Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public (in english)
DGS: Coronavírus (in portuguese)
DGS: Orientações Infeção pelo novo coronavírus (in portuguese)
DGS: Recomendações para viajantes (in portuguese)
DGS: Cidadãos regressados da China ou de áreas afetadas (in portuguese)
SNS 24: Novo Coronavírus (in portuguese)

Our institution will continue to be diligent in following the evolution of this situation. We kindly ask for
your cooperation by following both the protocols and indications of the health authorities.
Best regards,
General Direction

