ORIENTAÇÕES NO PRESENTE CONTEXTO DE PANDEMIA
O ano letivo 2020/2021 inicia-se no contexto da pandemia associada à COVID-19, sendo
todos os utilizadores do CCC convidados a zelar pela sua proteção e pela dos outros, de modo a
evitar ou reduzir o risco de infeção. Nesse sentido, aqui se divulgam algumas orientações a
observar:
1. Se tem sintomas associados à COVID-19 ou tiver estado em contacto com pessoas
infetadas não se desloque ao CCC e siga as indicações as autoridades de saúde,
contactando a Linha Saúde 24.
2. Mantenha o distanciamento social dentro e fora do edifício do CCC.
3. Mantenha-se dentro das instalações do CCC apenas enquanto necessário.
4. Circule pela direita, sempre que possível, evitando o cruzamento com outras pessoas.
5. Higienize as mãos à entrada do CCC e frequentemente durante a permanência nas
instalações, recorrendo aos dispensadores de solução alcoólica ou lavando as mãos nas
instalações sanitárias. Higienize as mãos antes e depois da utilização dos instrumentos,
assim como após contacto com objetos e superfícies partilhadas.
6. Observe as regras de etiqueta respiratória, não usando as mãos quando tossir ou espirar,
mas recorrendo ao antebraço ou a um lenço descartável e higienizando as mãos.
7. Use sempre máscara dentro do edifício do CCC, antes, durante e após as aulas e restantes
atividades.
8. Ocupe os lugares indicados nas salas de aula, a começar pelos lugares mais distantes da
porta e mantendo-se no mesmo dia no mesmo lugar, quando não há mudança de sala.
9. Evite, sempre que possível, a partilha de livros, materiais e objetos.
10.Nas aulas de instrumento em salas pequenas (Piano, Instrumento de Tecla…) só é permitida
a permanência de um aluno de cada vez na sala, sendo o horário de cada aula dividido
pelos alunos do grupo.
11.Na secretaria só podem estar duas pessoas em simultâneo. Privilegie o contacto por
telefone (226094639) e por correio eletrónico (ccc@diocese-porto.pt).
Porto, 25 de setembro de 2020
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