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Politécnico de Leiria garante residências de estudantes
| Francisco Gomes |
Para além da interrupção das atividades letivas
presenciais nas escolas do
Politécnico de Leiria (no sul
do distrito a Escola Superior
de Arte e Design das Caldas
da Rainha e a Escola Superior de Turismo e Tecnologia
do Mar de Peniche), com
substituição por atividades
letivas online, foi anunciada a suspensão de eventos

que estavam previstos realizar a curto/médio prazo,
bem como a participação
em feiras nacionais e internacionais, e pedido aos
estudantes,
professores,
investigadores e técnicos
que tenham estado numa
área com transmissão social
ativa que permaneçam em
casa, em isolamento social
responsável.

Foi mantido o funcionamento das residências de
estudantes (nas Caldas há
duas, na Rua Vitorino Fróis
e na Rua da Biblioteca Municipal, no Avenal, e em
Peniche há uma residência
na Avenida Paulo VI e um
hotel-escola na Rua do Conhecimento), de forma a garantir o apoio indispensável
aos estudantes, e foi alar-

gado o horário de funcionamento das cantinas, de forma a evitar a aglomeração
de pessoas, e redução da
lotação para 25% de capacidade comparativamente ao
período de funcionamento
normal, além da disponibilização de um serviço de
take-away. Foi encerrado o
atendimento presencial de
todos os serviços, sendo o

atendimento ao público assegurado através dos portais próprios, e-mail, telefone e correio postal.
Foram mantidos serviços
mínimos de investigação e
prestação de serviços à comunidade, com suspensão
das atividades de investigação e prestação de serviços
presenciais, privilegiando o
recurso ao teletrabalho sem-

pre que possível.
Estas medidas são adotadas até ao dia 9 de abril,
podendo ser reavaliadas a
qualquer momento.
O Politécnico de Leiria
anunciou que até 13 de março “não há conhecimento de
casos de infeção por Covid19 na comunidade académica”, segundo apurou junto
das autoridades de saúde.

