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Uso obrigatório de máscaras para todos os alunos a partir do 3a classe a partir de 13 de Dezembro de 2021 

 

O uso da máscara como medida chave para proteger contra a transmissão Covid-19 

 

O número de casos Covid 19 aumentou consideravelmente em toda a Europa nas últimas semanas. A combi-
nação da actual alta circulação do vírus e a nova variante de Omikron pode tornar-se problemática para 

Graubünden. 

O uso consistente de máscaras protectoras de boca e nariz é uma das medidas centrais de protecção contra a 

transmissão. Isto aplica-se especialmente a áreas interiores onde as distâncias mínimas não podem ser ob-

servadas de forma consistente. 

 

O governo de Graubünden estabeleceu o objectivo geral de manter o ensino presencial nas escolas primárias 

e nas escolas secundárias, sempre que possível. Isto como resultado da constatação de que, durante a fase 

de ensino à distância no encerramento na Primavera de 2020, até 20% dos alunos em todo o país caíram em 
atrasos consideráveis na aprendizagem. 

Com a decisão de 7 de Dezembro de 2021 e com base na lei sobre a epidemia, o governo de Graubünden 

ordenou, portanto, uma máscara  obrigatória para todos os alunos da 3ª classe primária em diante, válida a 

partir de segunda-feira, 13 de Dezembro. A decisão é válida, por enquanto, até 23 de Janeiro de 2022.  
Sob certas condições, a máscara pode ser descartada (ver a decisão governamental de 7 de Dezembro de 

2021 e a brochura Info 24 "Scuola nonistante Corona" (em italiano)). 

 

A Equipa de Liderança Comunitária apoia expressamente a gestão da Escola Municipal Pontresina e o pessoal 

docente na implementação desta decisão governamental.  

Com base na resolução do governo, chama também a atenção para o facto de 
- As máscaras em tamanho infantil são fornecidas gratuitamente aos alunos pelo município; 
- os alunos que se recusarem a usar a máscara e não tiverem um certificado médico são excluídos das au-

las; 
- certificados duvidosos de isenção do uso da máscara podem ser submetidos pelo médico escolar ao ser-

viço jurídico cantonal para exame; 
- os alunos com uma máscara podem ser colocados separadamente na sala de aula; 
- a infracção intencional é punível com uma multa com base no nº 1 lit. j do artigo 83º da Lei Federal sobre 

o Controlo das Doenças Humanas Transmissíveis ("legge sulle eodiemie" (em italiano)); 
- a comissão negligente da infracção pode ser punida com uma multa de até 5000 francos (parágrafo 2). 

 

A Equipa de Liderança Comunitária está convencida de que mesmo as crianças de 9 anos de idade devem ser 

ensinadas que, usando uma máscara na escola, estão a dar um contributo importante para conter a maior 

propagação do vírus Covid 19.. 

 

A Equipa de Liderança Comunitária agradece-lhe muito pela sua ajuda no apoio a esta medida especial e im-
portante! 
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