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ADENDA AO PLANO DE REGRESSO ÀS AULAS 2021/22

Face ao comunicado do Conselho de ministro de 23 de setembro de 2021 e às 

orientações da DGS de 13 de setembro de 2021 somos a informar que:

USO DE MÁSCARA

1. O uso de máscara continua a ser obrigatório nos espaços interiores do IPLuso, 

nomeadamente em:

a. Salas de aula;

b. No acesso e dentro dos serviços;

c. Biblioteca;

d. Todos os Laboratórios;

e. Auditórios;

f. Salas de Estudo;

g. Edifícios no geral;

h. Salas de refeição.

2. A máscara deixa de ser obrigatória, mas recomendado o seu uso, nos espaços 

ao ar livre.

BARES ESPLANADAS

1. A frequência de bares e esplanadas rege-se pela legislação aplicada ao setor. No 

entanto o IPLuso recomenda o uso de máscara no acesso e interior dos mesmos.

MUITO IMPORTANTE

Compete a cada indivíduo a responsabilidade de se proteger e prote-

ger os ou-tros e participar ativamente nas medidas de mitigação do vírus.  

Como entidade responsável o IPLuso recomenda o cumprimento de todas as re-

gras já conhecidas por todos/as, nomeadamente, regras de etique-ta respiratória, 

desinfeção correta das mãos, distanciamento sempre que possí-vel, uso de más-

cara, ligar a saúde 24 sempre na presença de qualquer sintoma e não se dirigir ao 

IPLuso se apresentar sintomas.

Lisboa, 27 de setembro de 2021
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