INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTARÉM

NOTA INFORMATIVA
N.º 2/ 2020 / DIR, 06 de março
DE: Diretora

PARA: Comunidade Académica

Assunto: CORONAVIRUS – COVID-19 – ENSINOS CLÍNICOS

Reportando ao atual contexto de saúde de Portugal e da Europa, às recomendações do Ministério
da Saúde e em concreto da Direção Geral de Saúde relativamente às medidas preventivas da
transmissão do CORONAVIRUS – COVID19, vimos informar que o Hospital Distrital de
Santarém suspendeu temporariamente a colaboração com as Instituições de Ensino Superior,
enquanto campo de Ensino Clínico para os estudantes de enfermagem.
Neste sentido, informam-se todos os estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem que se
encontram a frequentar o Estágio III e o Estágio IX; os estudantes de programas de mobilidade
internacional e os estudantes do 6.º Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e
Obstétrica que a partir da presente data os estágios no Hospital Distrital de Santarém se encontram
suspensos.
Todos os outros ensinos clínicos a decorrer neste momento nas diferentes unidades/instituições de
saúde terão continuidade, salvaguardando a possibilidade de a qualquer momento poderem vir a
ser suspensos, caso tais instituições alterem o atual nível dos seus planos de contingência.
Mais se informa aos estudantes que veem suspensos os seus ensinos clínicos que não estão
previstas atividades de substituição na ESSS, pelo que se recomenda que se desloquem à ESSS
apenas em situações excecionais.
A ESSS procurará no âmbito da sua autonomia e em tempo oportuno encontrar a melhor solução
para que os estudantes possam concluir os seus planos curriculares.
Apelamos à compreensão de todos, certos de que o momento que se vive merece especial atenção
e o envolvimento de toda a Comunidade Académica no cumprimento das medidas do plano de
contingência da ESSS, que será divulgado na próxima segunda-feira (09/03/2020) pelos meios
habituais.
Qualquer esclarecimento poderá ser dirigido ao Titular de Estágio, Coordenadora de Curso e/ou
Diretora da Escola para os emails institucionais.

A Diretora

Hélia Maria da Silva Dias
(Professora Adjunta)
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