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COMUNICADO ENCERRAMENTO - MEDIDAS DE PREVENÇÃO COVID-19 
 

Caros pais e encarregados de educação, 
  
Conforme anunciado ontem no comunicado da Presidência do Conselho de 
Ministros, todas as instituições escolares letivas e não letivas devem encerrar a 
partir da próxima segunda-feira como medida de prevenção à propagação da 
COVID-19. 
 
Nesse sentido, informamos que o Jumbo encerrará hoje ao final do dia, 
pelo menos pelo período de duas semanas. 
 
O dia de reabertura fica, no entanto, pendente de reavaliação, pelo que pedimos 
à comunidade Jumbo que se mantenham atentos às nossas comunicações 
eletrónicas. 
 
Esta medida visa o bem-estar de todos, protege-nos a todos, e por isso 
reforçamos o que amplamente tem sido dito na comunicação social e pelos 
nossos governantes, fiquem em casa, sem visitas e saiam apenas se 
estritamente necessário. 
 
Estaremos em contacto com todas as famílias Jumbo através dos grupos 
existentes coordenados pelas Educadoras e iremos partilhando dicas para 
atividades em casa com os mais pequenos. 
 
Pedimos paciência e compreensão de uns com os outros nos próximos tempos 
e que privilegiem a utilização das novas tecnologias para estarem perto dos que 
gostam. 
 
Solicitamos que caso exista no vosso seio familiar algum caso confirmado de 
infeção por COVID-19 avisem de imediato através dos contactos do Jumbo para 
que todos sejam precavidos e salvaguardados. 
 
Divulgamos uma vez mais os nossos e-mails: 
 
Direção de Serviços – Dra. Mónica Matias – dirtecnica@apijumbo.pt 
Diretora Técnica – Dra. Paula Barbosa – coordenação.jumbo@apijumbo.pt 
 
Esclarecemos ainda que: 

• nas últimas semanas executamos um conjunto de medidas preventivas e 
elaboramos e implementamos o nosso plano de contingência, disponível 
no nosso site, seguindo todas as orientações existentes para as IPSS; 
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• os nossos serviços administrativos estão encerrados mas contactáveis 
por e-mail: jumbo.infancia@mail.telepac.pt (algumas questões poderão 
ser apenas respondidas quando a Instituição voltar à normalidade); 

• não existe até ao momento nenhum caso suspeito de COVID-19 na nossa 
comunidade Jumbo. 

 
  
Apelamos a todos a maior compreensão e serenidade nesta luta que temos de 
travar juntos. Fiquem seguros, adotem os cuidados recomendados pela Direcção 
Geral de Saúde e, reforçamos, cumpram com as medidas de isolamento social 
recomendado.  
 
Um abraço solidário para toda a Família Jumbo e para toda a nossa 
Comunidade. 
  
A Direção da Associação Pró-Infância de Pedroso. 
 


