GABINETE DE IMAGEM E RELAÇÕES PÚBLICAS
COMUNICADO
Valorizando a necessidade de uma comunicação clara e objectiva para a adequada e efectiva concretização das
medidas contempladas no Plano de Contingência contra a Gripe A (H 1 N 1 ), decorridos dois meses após o início da
implementação daquelas, conforme previsto no âmbito da monitorização de situações da doença, sinalizaram-se dois
casos de Gripe A em membros da Comunidade Académica, na última semana do mês de Outubro, sendo apenas um
confirmado laboratorialmente. Face a essas situações, accionaram-se as iniciativas consideradas mais adequadas, de
modo a salvaguardar a segurança e bem-estar das pessoas doentes mas também dos outros membros da
Universidade.
Apraz-nos registar a prontidão com que as situações foram sinalizadas à Reitoria e ao Grupo Operacional, bem como a
colaboração responsável dos diferentes membros da Comunidade Académica envolvidos, a qual foi essencial para o
controle da situação, evitando-se com sucesso, a propagação da Gripe A (H 1 N 1 ) a outras pessoas.
No presente, recomendamos a todos os membros da Comunidade Académica que se mantenham atentos, assumindo
como até aqui, atitudes e comportamentos que evitem/ diminuam o risco de contaminação e propagação da Gripe A
(H 1 N 1 ).
Reiteramos que continuarão activas as diferentes medidas accionadas até ao momento, nos três edifícios da
Universidade, com a finalidade de serem evitados novos casos de doença assim como serão implementadas, em caso
de necessidade, outras que se considerem oportunas.
Solicitamos, uma vez mais, a compreensão e implicação responsáveis de todos os que frequentam a Universidade,
corroborando o apreço da Reitoria e do Grupo Operacional, pelo civismo e cooperação demonstrados até ao presente.
Acreditamos que continuaremos conjuntamente a actuar com correcção, para bem da saúde de cada um e de todos
nós. Faça-o por si e por todos!
Funchal, 17 de Novembro de 2009
O Grupo Operacional
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