Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture

Informações destinadas aos pais e aos
profissionais da formação do Cantão de Vaud
– Coronavírus (Covid-19)
Atualização da informação
Esta página, dedicada aos estabelecimentos de formação, escolas e instituições de
acolhimento coletivo diurno pré- e paraescolar, é atualizada em função da evolução da
situação.
Versão de 17 de março, 18:09.

Quem são os pais abrangidos pelo serviço de acolhimento
escolar?
A portaria do Conselho Federal que entrou em vigor a 17 de março de 2020 (Portaria 2
COVID-19, art. 5 al. 3) fixa novas medidas que visam pôr fim, o mais rápido possível, à
propagação da doença, proteger as pessoas mais vulneráveis e a envidar todos os esforços
para evitar o colapso do nosso sistema de saúde.
Alguns profissionais deverão continuar a deslocar-se até ao respetivo local de trabalho.
Devem ser privilegiadas para os respetivos filhos soluções de trabalho à distância propostas
pelas entidades patronais ou soluções de acolhimento no contexto profissional ou pessoal.
Quando tal não for possível, um serviço de acolhimento escolar está à disposição das
crianças cujos pais não possam beneficiar de uma solução de guarda privada. Esta missão
não pode ser confiada a pessoas que estejam particularmente em risco. Este serviço está à
disposição dos pais que, nomeadamente, façam parte:
•
•
•
•

do pessoal do sistema de saúde;
do pessoal que trabalha nas prisões, do pessoal de segurança requisitado e do
pessoal adstrito às missões essenciais do Estado;
do pessoal adstrito e necessário para as profissões da alimentação e de primeira
necessidade;
do pessoal que assegura este serviço de acolhimento escolar.

Estes pais devem anunciar a sua necessidade de acolhimento dos seus filhos junto do
secretariado do estabelecimento em que se encontram inscritos. Cada criança deve levar
farnel para o almoço.
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PDF do serviço de acolhimento escolar

Porque estão fechados os estabelecimentos de formação?
Face à evolução da situação, o Cantão de Vaud decidiu, em concertação com o Conselho
Federal, adotar medidas excecionais e inéditas para proteger as pessoas em risco, com mais
de 65 anos e para apoiar o sistema de saúde. A partir da próxima segunda-feira, 16 de
março, e até ao fim de abril, os alunos do ensino obrigatório e pós-obrigatório, os alunos e
docentes deverão deixar de comparecer no estabelecimento de formação e ficar em casa
para lutar contra a propagação do vírus. O mesmo sucede com os formandos nos dias de
aulas. É muito importante que o maior número possível de pessoas permaneça em casa.
Para apoiar o sistema de saúde, será assegurado um serviço de acolhimento escolar em cada
estabelecimento de formação do ensino obrigatório, das 7:00 às 18:30.

Porque não se procedeu mais cedo ao encerramento desses
estabelecimentos?
Seguimos as recomendações do OFSP e do Médico Cantonal. Depois de termos constatado o
desenvolvimento da epidemia no Cantão e após analisarmos as nossas possibilidades de
intervenção, encontrámos uma solução que nos permite efetuar o ensino à distância sem
enviar as crianças para casa dos avós nem para junto de qualquer população de risco. Este
serviço de acolhimento escolar permite-nos também não prejudicar o sistema de saúde.
Como tal, entrámos muito rapidamente em contacto com os nossos colegas dos outros
cantões de expressão francesa para lhes propor a tomada de uma decisão comum em
concertação com o Conselho Federal.

As aulas vão continuar?
Sim, mas à distância. A partir de segunda-feira, 16 de março, será implementado um sistema
de formação à distância para continuar as aulas em casa. Cada docente estabelece um
contacto com cada família. O ensino à distância deverá estender-se pelo menos até ao fim
de abril.

Os exames irão realizar-se?
Sim, o Departamento fará todos os possíveis para que o impacto no percurso escolar dos
alunos seja mínimo. Serão dadas informações mais detalhadas aos alunos abrangidos pelas
provas nos dias e semanas que se seguirem.
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Os formandos devem deslocar-se até ao local de trabalho?
Os formandos deverão permanecer em casa e proceder ao ensino à distância durante os dias
de aulas. Durante o resto do tempo, deverão apresentar-se no local de trabalho, exceto em
caso de indicações em contrário por parte da sua entidade patronal.

Trabalho no sistema de saúde e a minha presença é
necessária. Não posso permanecer em casa com os meus
filhos; o que devo fazer?
Para não prejudicar as ações de luta contra o vírus, as crianças afetadas beneficiam do
serviço de acolhimento escolar no respetivo estabelecimento das 7:00 às 18:30 no caso do
ensino obrigatório.

Trabalho num estabelecimento de formação; quem fica
responsável pela guarda dos meus filhos durante o meu dia
de trabalho?
As crianças afetadas beneficiam do serviço de acolhimento escolar no respetivo
estabelecimento das 7:00 às 18:30 no caso do ensino obrigatório.

Como se desenrola o serviço de acolhimento escolar?
Nas turmas de 9 alunos, no máximo, e respeitando rigorosamente as regras de higiene do
OFSP. Estes estabelecimentos estão equipados com sabonete líquido, toalhas de mãos
descartáveis e, se for necessário, uma solução hidroalcoólica. A coordenação com as
estruturas paraescolares será implementada. Este serviço de acolhimento será assegurado
durante as férias escolares.
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Qual o comportamento a adotar nos estabelecimentos de
formação de Vaud?

Página dedicada às recomendações e ao download do cartaz “Novo coronavírus: como
devemos proteger-nos”
As recomendações de base deverão ser relembradas a todos os alunos e a todo o pessoal
presente para assegurar o serviço de acolhimento escolar nos estabelecimentos de
formação e colocados em evidência em todos os estabelecimentos por meio do cartaz oficial
do OFSP, a saber:
•
•

que é necessário lavar frequentemente e cuidadosamente as mãos com água e
sabão;
que é necessário evitar dar apertos de mão;
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•
•
•

que é necessário manter uma certa distância / evitar o contacto físico próximo
que é necessário tossir e espirrar num lenço ou na parte interna do cotovelo;
que, em caso de presença de sintomas (febre e/ou tosse), o adulto ou a criança
afetado deve permanecer em casa. Em caso de agravamento dos sintomas, deverá
contactar o seu médico de família.

O regresso ao serviço de acolhimento escolar apenas poderá ocorrer após a recuperação
total da pessoa doente (24 horas após o fim dos sintomas de gripe, febre e/ou tosse). Em
caso de teste positivo, consultar as Perguntas Frequentes do Médico Cantonal.

O que fazer se um jovem em formação ou um profissional
da formação apresentar sintomas?
O que fazer se um jovem em formação ou um profissional da formação apresentar
sintomas? Em caso de agravamento dos sintomas, deverá contactar o seu médico de família.

Como posso avaliar o meu estado de saúde ou o das pessoas
mais próximas?
O CoronaCheck é uma ferramenta para avaliar rapidamente o seu risco ou o de uma pessoa
próxima e para saber o que fazer (https://coronavirus.unisante.ch/).

As viagens de formação (campos e viagens escolares) para a
Suíça mantêm-se?
Todas estas atividades estão canceladas até ao fim do ano letivo.

As viagens para o estrangeiro mantêm-se?
As visitas de estudo, campos e outras viagens para o estrangeiro serão canceladas até ao fim
do ano letivo.
As modalidades de reembolso das viagens canceladas estão ainda em fase de análise.

Tem alguma pergunta para a qual não encontrou resposta
nestas Perguntas Frequentes?
Pode ligar para um dos seguintes números de telefone, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às
17:00:
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•
•
•

Acolhimento escolar, escolas privadas e atividades paraescolares:
021 316 30 21
Ensino à distância e outras questões sobre o ensino obrigatório:
021 316 32 64
Ensino pós-obrigatório (estágios, academias): 021 316 62 95

Para saber mais
As recomendações do OFSP atualizadas em tempo real e a linha de informações sobre o
coronavírus: +41 58 463 00 00 (todos os dias, 24 horas por dia)
Linha direta cantonal destinada a responder a todas as perguntas da população relacionadas
com o coronavírus: 0800 316 800 (todos os dias, das 8:00 às 20:00)
Para acompanhar a evolução da situação e obter respostas às suas perguntas, aceda à página

https://www.vd.ch/coronavirus e à página do estabelecimento de formação.
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