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Secretaria Regional de Educação,
Ciência e Tecnologia

Gabinete do Secretário

SAÍDA
Circular N,o: 53 IzltllZ020

ASSUNTO: CIRCULAR INFORMATIVA N" I2OI2O2O PrOC.:2,0,0,0
onsr,ocaçÃo DE pRoFISsroNArs AFETos AS AREAS DA SAúDE,pnucnÇÃo, socIAL E pRorcÇÃo cÍvn DA REcIÃo AUToNoMA DA
MADEIRA PARA AS NNCTÕNS COM TRANSMISsÃo covrunlrÁnIa ATIVA
no vÍnus sARS-cov-2 E DA DoENÇA covrD-rg

Para os devidos efeitos, encarrega-rne S. Ex.u o Secretário Regional de
enviar fotocópia do e-rnail datado de 1211012020, do Instituto de Adrninistração
da Saúde, IP-RAM, subordinado ao assunto mencionado em epígrafe.

Corn os melhores cumprimentos,

A Chefe de Gabinete

(Ana Odília Figueiredo)

Em anexo:
- E-mail de 1211012020, do Instituto dc Adrninistração da Saúdc, IP-RAM.
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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SËCREÌARIA RÉGIONAL DE SAUDE E PROTEçÃO CIVIL

TNST|TUTO DE ADMIN|STRAçÃO DA SAúDE, tp.RAM

CIRCULAR

INFORMATIVA

I Instituto dc Administraçõo do
Soúde. IP-RAil
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Origittol

Considerando a situação de emergêrrcia de sairde pública, de âmbito internaciorral, concernente ao surto da

doença CovID-19, classificada peìa Organização Mundial de saúde como pandemia.

Considerando o exPonencial, preocupante e crescente aurnento de surtos de COVID-19 no território continentaÌ

e, Srosso modo, o inctemento proíuso e destacado por todo o continente europeu e, prínn fncie, o sequente

ressurgitnento do vírus SARS-CoV-2 na Região, com a confirmação diária de novos casos, na sua esmagadora maioria,

importados do cxterior,

Cousiderando que o predito cenário é potenciado peÌo acréscirno dos desembarques nos aeroportos da Região

Atrtónoma da Madeira e putativo regresso dos navios de cruzeiro aos Portos da Região, n"Ìáxime, com a reabertura a

países com tratrsn'rissão comunitária ativa da doença COVID-19, bem como pela retoma de todas as atividades letivas,

profissionais e económicas.

Considerando que é crucial manter a contenção epidemiológica do vírus SARS-CoV-2, na Região Ar.rtónoma

da Madeira evitando e travando a propagação do vírus e a consequente proÌiÍeração da COVID-19 na Região

Autónoma, desta forma protegerrdo e salvaguardando a saúde da comurriciade madeirense.

Nesta esteira, considerando que através da Resolução n.e72412A20, de 28 de setembro, clo Conselho do Governo

Regional foi renovada a declaração de calamidade cm todo o tcrritórío da Região Autónoma da Macleira, na

decorrência da hodierna situação epidenriológica da COVID-19 na Região, conì o desígnio de promover a contenção

da pandemia COVID-I9, e prevenir o contágio e a propagação da doença.

Destarte, pelo que antecede, nd cautelam, recornenda-se a todos os profissionais afetos às áreas da Saircie,

Educação, Social e Proteção Civil que não se desloquern para as Regiões com transmissão comunitária ativa do vírus

SARS-COV-2 e da doença COVID-I9, exceto ern situações inadiáveis ou prementes.
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Assunto: Deslocação de profissionais afetos às áreas
da Saúde, Educação, Social e Proteção Civil da Região
Autónoma da Madeira para as Regiões com
transmissão comunitária ativa clo vírus SARS-CoV-2
e da doença COVID-19

l'aral Setores da Saúde, Educação, Social e Proteção
Civil; Ordens I'roÍissionais. SESARÂM, ËlrL,lìAM

[-P



+_ ,.a

l.tG R.

REGúO ÂUTÓNOIIIA DA IIÂDEIRA
GOVERNO REGIONAL

sEcfrËTARTA REGTONÁL DE SnpOr e FRgTEçÃO CrVrL
INÊTIÏIITO DEAOMINIgTRAçAO DA SAÜDE, IP.RAM

Mais se recomend4 na circunstância excecional de viagem, o integral cumprimento das medidas de proteção

individual e coletiva à COVID-l.9, especialrnente, a vigilância e autoreporte de sintomas, o uso de máscara de proteção

individual, a higienüaçâo frequente das mãos e a etiqueta respiratória,

O Presidente do Conselho Diretivo

Herberto Jesus
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