4 março 2020

INTERNATIONAL WEEK & UPDATE SOBRE O COVID-19

Caros(as) estudantes,
A nossa instituição, seguindo os protocolos e diretrizes definidas pelas autoridades de saúde
competentes, continua a acompanhar com cuidado as notícias referentes ao COVID-19 para garantir que
a nossa comunidade académica esteja informada sobre este tema.
Face aos últimos desenvolvimentos, decidimos adiar a International Week para uma data em que seja
possível garantir uma maior afluência tanto de estudantes como de universidades congéneres que foram
convidadas para assistir à 14ª edição do evento. Brevemente comunicaremos as novas datas.
Gostaríamos, ainda, de aproveitar esta comunicação para atualizar a informação disponibilizada na
comunicação remetida na semana passada para que vos ajude a entender e a atuar perante esta
situação, informação essa que está articulada com as diretrizes da Direção-Geral da Saúde.

VEJA O VÍDEO AQUI

Paralelamente, no portal do estudante podem encontrar uma lista de FAQ’S (perguntas frequentes) e
informação relevante sobre o tema. Nesta plataforma, iremos periodicamente atualizar a informação
sempre que surgirem novos desenvolvimentos. Adicionalmente, gostaríamos de partilhar convosco uma
infografia que complementa e resume toda esta informação.
Aproveitamos, ainda, esta comunicação para vos recordar que qualquer dúvida que surja, ou caso
padeçam dos principais sintomas que acompanham este vírus (febre, tosse e eventual dificuldade
respiratória), deverão contatar 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.
Relembramos a importância de manter informada a instituição sobre esta situação por forma a podermos
fazer o correto seguimento da mesma. Poderão 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).
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

4 março 2020

INTERNATIONAL WEEK & UPDATE ABOUT COVID-19

Dear students,
Following the protocols and guidelines defined by the competent health authorities, our Institution continues
to carefully follow the news regarding COVID-19 and will keep you informed about this subject.
Considering recent developments, we have decided to postpone our International Week and will find a new
date suitable to guarantee a higher participation from both students and partner universities that have been
invited to attend the 14th edition of this event. We will communicate soon the new dates for the event.
We would also like to take this opportunity to share with you an update of the information sent on our
previous communication. We believe it will help you to understand and act accordingly. This update
follows the guidelines and protocols shared by the Directorate-General of Health.

SEE THE VIDEO HERE

In parallel, on the student portal you can find a list of FAQs’ (frequently asked questions) and relevant
information on the subject. On this platform, we will periodically update the information whenever new
developments emerge. Additionally, we would like to share with you an infographic that complements and
summarizes all this information.
Please mind that, in case of fever, cough and breathing difficulties, you should be particularly careful. If you
have any of the symptoms, or any questions regarding this subject, 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.
We remind you of the importance of keeping the institution informed of this situation so that we can follow
it correctly. You can do this by sending an email to ue.care@universidadeeuropeia.pt or calling (+351)
210309971 (Monday to Friday from 9:00 to 19:00).
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

