GABINETE DE IMAGEM E RELAÇÕES PÚBLICAS
COMUNICADO
Em conformidade com as directivas de comunicação que constam do Plano de Contingência contra a Gripe A (H1N1), o
Grupo Operacional informa toda a Comunidade Académica que, decorrido um mês após a implementação e
apresentação pública do referido Plano, foi apenas detectado um caso suspeito de Gripe A na Universidade da
Madeira, cujos testes laboratoriais deram resultado negativo.
Mais se informa que continuam em vigor todas as medidas preventivas e de auto-protecção, que são aquelas já
amplamente divulgadas pelas autoridades de saúde e que são do conhecimento dos membros da Academia, sem
excepção, assim como continua em curso o reforço dos equipamentos de higiene, designadamente com a instalação
de dispensadores com soluções de álcool para lavagem das mãos.
Procedeu-se, também, à afixação de cartazes e diverso material informativo, destacando-se as placas de informação
das salas de isolamento nos edifícios do Colégio dos Jesuítas, Campus da Penteada, Serviços de Acção Social e
Residência Universitária.
Numa óptica de sensibilização pessoal e de reforço à co-responsabilização dos funcionários de apoio à execução de
medidas previstas no Plano de Contingência, estão em curso acções formativas específicas.
A participação voluntária de um grupo de enfermeiros na dinamização de várias actividades educativas e de
sensibilização da Comunidade Académica sobre a Gripe A, decorrem no âmbito da feira da saúde organizada pela
Associação Académica, sob coordenação do Grupo Operacional.
Consideramos ser fundamental relembrar à Academia que adopte uma postura de auto e co-responsabilização nas
suas atitudes e comportamentos de prevenção e de combate contra uma eventual pandemia de Gripe A.
Lembramos que o Plano de Contingência da Universidade da Madeira se encontra disponível nos sites da UMa,
AAUMa e SASUMa, como também toda a informação sobre esta nova estirpe do vírus da gripe, através do link da
autoridade de saúde regional.

Funchal, 15 de Outubro de 2009
O Grupo Operacional
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