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_________________________________________________________________________

1.

INTRODUÇÃO
Dando consecução ao previsto no despacho n.º 2836-A/2020, que determina aos

empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com as
orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, (Orientação n.º 006/2020, de
26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS)), no âmbito da prevenção e controlo de
infeção por novo Coronavírus (COVID-19) e atendendo a todas as informações emanadas
pelas autoridades competentes até à presente data, o agrupamento de Escolas Cego do
Maio, elaborou o presente plano de contingência e ação para a prevenção de transmissão
da infeção humana SARS-CoV-2 e COVID-19.

Releva neste momento esclarecer alguns conceitos e informações a respeito deste
agente infecioso.
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2. ENQUADRAMENTO

2.1 Explicitação do que é o Corona Vírus – Covid-19
Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser
humano. A infeção por este agente pode ser semelhante a uma gripe comum ou
apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia.
Este novo vírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na
cidade de Wuhan, nunca tinha sido identificado em seres humanos.

2.2 Transmissão da infeção
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
• Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
• Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra) com vírus,
produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala e que podem
o ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão
próximas;
o chegarem à boca, nariz ou olhos, através das mãos que estiveram
em contacto com uma superfície ou objeto contaminado com essas
gotículas.

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir deverão ter em conta as
vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta
(superfícies/objetos contaminados).
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2.3 Período de incubação

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12
dias, segundo as informações publicadas mais atuais das Autoridades de Saúde. Como
medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias
desde a data da última exposição a caso confirmado.

2.4 Principais sintomas

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória
aguda como febre, tosse, dificuldade respiratória (falta de ar e cansaço).
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória
aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.

2.5 Tratamento e Vacina
O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e
sintomas apresentados.
Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.

2.6 Prevenção

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene e etiqueta
respiratória e práticas de segurança alimentar para reduzir o risco de exposição e
transmissão da doença:
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•

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar
ou tossir (com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar
sempre o lenço de papel no lixo);

•

Lavar as mãos frequentemente;

•

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto
com pessoas doentes;

•

Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.

Uso de Máscara

De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara
para proteção individual, exceto nas seguintes situações:
•

Pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro);

•

Suspeitos de infeção por COVID-19;

2.7 Despiste da infeção

Para saber se está infetado por este agente patogénico:
Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória e se regressou recentemente da China
ou contactou com caso provável ou confirmado de COVID-19, ligue para o SNS 24 (808
24 24 24) e siga as orientações dos profissionais de saúde.
Situações que não configuram este quadro, podem ser consideradas fora do quadro
do novo coronavírus COVID-19, tratando-se de doença aguda sazonal.
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2.8 Casos e contactos
Definição de Caso suspeito, caso provável, caso confirmado

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data,
no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve
ser adotada.

Caso suspeito

Critérios clínicos

Critérios epidemiológicos
História de viagem para áreas com transmissão* comunitária ativa
nos 14 dias antes do início de sintomas

Infeção respiratória aguda

OU

(febre ou tosse ou

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-

dificuldade respiratória)

e

CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas

requerendo ou não

OU

hospitalização

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa
instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19
* ÁREAS COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA ACTIVA (em atualização):
• Ásia : China, Coreia do Sul, Japão, Singapura
• Médio Oriente : Irão
• Europa: Regiões de Itália: Emiglia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Veneto

Caso provável
Caso suspeito com resultado de teste inconclusivo ou positivo para SARS-CoV-2
e COVID-19.

Caso confirmado
Todos aqueles que com ou sem sintomas têm confirmação laboratorial para SARSCoV-2 e COVID-19.
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Contacto próximo (de caso validado)
•

Prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;

•

Contacto em ambiente laboratorial com amostras de COVID-19;

•

Visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado
por COVID-19;

•

tenham estado em contacto em proximidade (<1 metro) ou em ambiente
fechado (ex: sala de aula) doente infetado por COVID-19;

•

tenham viajado em conjunto no mesmo carro que o doente infetado por
COVID-19;

•

sejam coabitantes.

Viagem com doente infetado por COVID-19:
•

(relevante para estabelecer fontes de contágio)

Numa aeronave:
• 2 lugares à esquerda do doente,
• 2 lugares à direita do doente,
• 2 lugares nas duas filas consecutivas à frente do doente;
• 2 lugares nas duas filas consecutivas atrás do doente;
• Companheiros de viagem do doente;
• Tripulantes de bordo que serviram a seção do doente;
• Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação
dentro da aeronave, considerar todas as pessoas como contacto
próximo;

• Num navio:

(relevante para estabelecer fontes de contágio)

• Companheiros de viagem;
• Partilha da mesma cabine;
• Prestação de cuidados diretos ao doente;
• Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente;
A Autoridade de Saúde pode considerar como contato próximo outros indivíduos
não definidos nos pontos anteriores (avaliação caso a caso).
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3. PLANO DE CONTINGÊNCIA

O plano de contingência nacional, da responsabilidade do Ministério da Saúde, para
além das medidas relacionadas com as instituições de saúde, salienta a importância de
todas as instituições, nomeadamente as escolas, estarem preparadas para a adoção de
medidas adequadas de prevenção e contenção desta doença, respeitando as suas
especificidades estruturais e orgânicas.
O Plano de Contingência (PC) estabelece os níveis de resposta e ação da
instituição para minimizar os riscos de transmissão deste agente patogénico, em estreita
articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da
comunidade educativa.
Partindo da análise das possíveis consequências no funcionamento da instituição,
em particular nas áreas críticas de atividade, perante diferentes cenários de absentismo e
disfunção social, definem-se as medidas necessárias, a sua calendarização, bem como
as responsabilidades de cada pessoa dentro da instituição, ajustadas aos diferentes
cenários de evolução da epidemia, a fim de assegurar que cada um saiba o que fazer em
situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos restantes
membros da comunidade educativa.
Deste modo, cientes de que a adoção de comportamentos e hábitos preventivos
podem minimizar o contágio, apresenta-se o presente Plano de Contingência, considerado
neste momento o adequado ao Agrupamento Vertical de Escolas Cego do Maio, para
fazer face às diferentes fases previstas de evolução desta . Este documento poderá ser
revisto e atualizado face a novas informações ou acontecimentos.
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3.1 Finalidade do Plano de Contingência

O Plano de contingência pretende responder às seguintes três questões:
1- Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docente e
visitantes pode causar na escola?
2- O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?
3- O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, não docente ou
visitante, suspeitos de infeção?

3.2 Objetivos do Plano de Contingência

• Definir a estrutura de decisão, coordenação e monitorização na escola;
• Definir a coordenação com as organizações e entidades externas;
• Informar a comunidade educativa, via site do agrupamento, e-mails institucionais
e suporte físico quando relevante, das informações emanadas pelas entidades de
saúde, nomeadamente a DGS (informações, comunicados, orientações);
• Incentivar na comunidade educativa a adoção de comportamentos preventivos
adequados;
• Adotar medidas de prevenção e contenção da infeção por Corona Vírus – Covid19;
• Garantir, mesmo no pior cenário possível, a manutenção das atividades
essenciais;
• Preparar a resposta das escolas do agrupamento nas diferentes fases do plano,
para diminuir as condições de propagação da epidemia;
• Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente
as de saúde, envolvidas na resposta à epidemia.
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• Garantir a comunicação eficaz e célere entre todos os intervenientes na avaliação
e gestão do risco, na execução de eventuais medidas de resposta e com a
comunidade educativa em geral.

3.3 Coordenação e equipas operativas

Todos os elementos da comunidade escolar devem reportar à direção da escola,
uma situação de caso suspeito.
A coordenação global do plano será assumida pelo Órgão de Gestão da Escola
devidamente apoiado pela equipa de educação para a saúde do agrupamento, as equipas
operativas de cada escola do agrupamento em articulação com as entidades de saúde
competentes, bem como, com os pais dos alunos.
São competências de cada um destes intervenientes:
COORDENADOR - supervisionar todas as ações implícitas no Plano de Contingência.

COORDENADORA DA EDUCAÇÂO PARA A SAÚDE
•

Coordena as equipas operativas;

•

Articular com as entidades de saúde e demais entidades que se revelem
pertinentes.

EQUIPA OPERATIVA
Comissão de Saúde:
•

Organizar/controlar e executar, em articulação com as Entidades Externas,
todas as atividades previstas no Plano de Contingência;

•

Redigir e rever o plano de contingência;

•

Organizar e regular as ações do grupo de preparação e acompanhamento
do plano de contingência;
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•

Elaborar relatório sobre os casos de alerta e/ ou de doença em cada escola
e JI do Agrupamento e divulgá-lo à Coordenadora e aos restantes elementos
da equipa;

•

Informar sobre eventuais novas tomadas de decisão.

•

Afixar check-list de regras e procedimentos de higiene e limpeza específicos
para cada espaço (salas de aula, ginásios, casas de banho, sala de convívio
dos alunos, entrada da cantina/ refeitórios/ bufetes escolares), baseadas nas
Medidas de Prevenção e Controlo da infeção por COVID-19, referidas
adiante.

Apoio Informático:
•

Gerir o site da escola: de modo a incluir informação atualizada sobre a
infeção por COVID-19 e as medidas do plano;

•

Promover a informação dos professores, tendo em vista a possibilidade de
vir a ser necessário recorrer ao teletrabalho;

Apoio Pedagógico:
Competências do coordenador de Diretores de Turma:
•

Assegurar a comunicação célere e eficaz entre direção/equipa de saúde e
diretores de turma.

Competências dos Diretores de Turma/ Professores Titulares de Turma
•

Colaborar na informação/sensibilização dos Pais/EE, sobre a infeção por
COVID-19 e as medidas deste plano;

•

Colaborar na informação/sensibilização dos alunos da sua direção de turma,
sobre a infeção por COVID-19 e as medidas deste plano;

Pais e encarregados de educação:
Cooperar com a Equipa de Saúde:
•

No acompanhamento e divulgação do plano de contingência.

______________________________________________________________________
13

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)

_________________________________________________________________________
•

Na organização/controlo e execução escrupulosa, em articulação com as
Entidades Externas, de todas as atividades previstas no Plano de
Contingência.

•

Manter-se informada sobre a situação em cada momento;

•

Manter os seus contactos telefónicos atualizados e manter-se contactáveis.

Comissão de Pessoal não docente:
•

Gerir o aprovisionamento dos produtos de higiene e limpeza;

•

Assegurar sempre a existência de sabonete líquido e de toalhetes de papel,
ou solução alcoólica para lavagem das mãos, nos espaços comuns, WC´s,
laboratórios,…

•

Verificar as condições de higiene e segurança das instalações;

•

Promover o arejamento de todos os locais, mantendo as janelas abertas
sempre que possível.

Apoio à Comissão de Pessoal não docente
•

Manter a higiene e limpeza do Piso ou Pavilhão e limpeza frequente das
superfícies de trabalho e outros objetos que entrem em contacto com as
mãos (por exemplo: torneiras, telefones, teclados, “ratos” de computadores,
puxadores, balcões e corrimões).

•

Limpar, diariamente, os puxadores internos e externos das portas e os
corrimãos.

•

Disponibilizar termómetro aos alunos ou funcionários (funcionária em serviço
no piso de entrada)

•

Encaminhar e orientar alunos com quadro compatível com caso suspeito
para a sala de isolamento;

•

Comunicar, de imediato, à equipa da saúde e/ou direção quando se verificar
o disposto na alínea anterior.
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Em situação de ausência de algum elemento, terá de haver um substituto a
designar na altura pela Direção da Escola.

Apresenta-se de seguida a constituição das equipas operativas nas várias escolas
do agrupamento.
Escola

Função

Função no Agrupamento
Equipa da Saúde - EPSS

EB

Comissão da

2.3

Saúde

Cego do

(CS)

Maio

Comissão Pessoal
não Docente
(CPnD)
Comissão da
Saúde

EB1/JI
Século

Margarida Marinha
Gabriela Marques

Apoio informático
Apoio a nível pedagógico

Responsável pela manutenção e

Diretor
Coordenador DT’s e Dt’s

Arlindo Maia

limpeza das instalações
Docente representante da saúde
Apoio pedagógico

Helena Moura

Responsável pela manutenção e
CPnD
Comissão da

EB1/JI

Identificação

Saúde

Giesteira

limpeza das instalações

Paula Silva

Docente representante da saúde
Apoio pedagógico

Lurdes Mesquita

Responsável pela manutenção e
CPnD
Comissão da

limpeza das instalações
Docente representante da saúde

EB1/JI

Saúde

Apoio pedagógico

Pedreira

CPnD

Responsável pela manutenção e

Argivai

limpeza das instalações
Comissão da

Armanda Campos

Emília Machado

Olga Santos

Docente representante da saúde

JI Pedreira

Saúde

Apoio pedagógico

1

CPnD

Responsável pela manutenção e
limpeza das instalações

Dina Craveiro

Raquel Vasques
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3.4 Entidades externas
No quadro a baixo apresentam-se os contactos de algumas entidades
Entidade

Contacto telefónico
SNS 24

Dr. Luís Castro

808 24 24 24
925 498 126

Endereço de e-m@il
lcastro@arsnorte.min-saude.pt

(Delegado de Saúde Coordenador)

Dr.ª Vanessa Rodrigues
(Delegada de Saúde e responsável pela Área
da Vigilância Epidemiológica das Doenças
Infeciosas e Emergências em Saúde Pública)

925 199 235
252662650

UCC
M.ª José Martins
(UCC Enf.ª)

252 249 065

uccdapovoa@gmail.com

252 291 500
252 090 000

geral@cm-pvarzim.pt

Ana Rita
(UCC Enf.ª)

Bombeiros Voluntários
CMPV
Fornecedores

3.5 Informação e formação da comunidade escolar

De modo a promover a implementação eficiente do plano de contingência este será
divulgado a todos os elemento(s) da comunidade escolar esclarecendo-os mediante
informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de forma a, por um lado, evitar o medo e a
ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento das medidas de prevenção que devem
instituir e os procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito.
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3.6 Equipamentos e produtos

O cumprimento adequado do presente plano de contingência requer a aquisição
de material específico cuja relação consta no quadro seguinte.

Equipamento ou produto
Solução antisséptica de
base alcoólica (SABA)

Finalidade

Quantidade

Desinfeção das mãos

Sala de professores,
cantinas; bufete; …
Folheto de higienização das Informação
mãos
Máscaras cirúrgicas Elemento com sintomas e para
quem lhe presta assistência
Luvas descartáveis Elemento
que
presta
assistência a caso suspeito
Toalhetes de papel Instalações sanitárias
Salas de isolamento
Contentor de resíduos com Instalações sanitárias
abertura não manual e saco Salas de isolamento
plástico (50/70micra de
espessura)
Produtos de higiene e
limpeza e produtos para
desinfeção
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4. CUMPRIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
4.1 Medidas a adotar no dia-a-dia
Todos os membros da comunidade escolar devem adotar as seguintes,
Medidas Gerais de Higiene Pessoal
• Prescindir das tradicionais formas de cumprimento (aperto de mão, beijo,
abraço);
• Evitar os postos de trabalho partilhados;
• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem
durante pelo menos 20 segundos;
• Em alternativa utilizar um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos
70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até
ficarem secas;
• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições (usando neste caso,
preferencialmente, água e sabão);
• Lavar as mãos após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam
sujas (usando neste caso, preferencialmente, água e sabão);
• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;
• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas
com secreções respiratórias;
• Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória.
• Quando se utilizar máscara, lavar bem as mãos antes de a colocar e depois de
a retirar;
• Adaptar bem a máscara ao rosto no momento da sua colocação e não mais
mexer na mesma durante o seu uso.
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Medidas de Higiene do Ambiente Escolar
O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos
equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais
manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador).
A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente
desengordurante, seguido de desinfetante.
• Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos;
• Promover o arejamento dos espaços;
• Serão colocados cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade educativa,
ilustrativos de uma boa higienização das mãos em todos os locais onde esta
possa ser feita (WC’s, junto aos dispensadores de solução antisséptica de base
alcoólica, entrada das escolas, secretarias e outros serviços escolares…);
• Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades para a
aquisição de bons hábitos de higiene;
• O pessoal docente e não docente devem promover os bons hábitos em relação
à lavagem das mãos e às regras de etiqueta respiratória;
• As escolas disponibilizarão os necessários dispensadores com solução
antisséptica de base alcoólica e sabão em todos os espaços das suas
instalações que achar necessário (como por ex: biblioteca, sala de professores,
salas de informática, laboratórios…);
• Haverá, de fácil acesso, toalhetes de papel descartáveis e caixotes de lixo com
tampa de fácil abertura e não manual para depósito dos resíduos, nas casas de
banho, sala dos professores. Estes deverão ser esvaziados e desinfetados com
muita regularidade, usando sempre luvas descartáveis;
• Reforçar a limpeza e o arejamento de todos os espaços utilizados pela
comunidade educativa.
• Reforço da limpeza geral do espaço escolar, nomeadamente com limpeza dos
tampos das mesas ao fim do dia e dos teclados com um toalhete com álcool.
• Aquisição de maior quantidade de produtos de limpeza.

______________________________________________________________________
19

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)

_________________________________________________________________________
Será elaborado um documento de monitorização da manutenção, limpeza e
desinfeção das instalações da Escola que contemplará:
• O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas das salas abertas
durante os intervalos;
• Limpeza/higienização regular e intensa (frequência horária) com detergente
apropriado, assim como solução antisséptica de base alcoólica de:
▪ Corrimões
▪ Maçanetas e puxadores de portas;
▪ Portas de WC;
▪ Armários;
▪ Torneiras;
▪ Telefones;
▪ Teclados e ratos de computador;
▪ Interruptores;
▪ Torneiras e autoclismos;
▪ Mesas de trabalho dos alunos no final de cada período de trabalho
(final da manhã, tarde e noite);
▪ Mesas de trabalho dos alunos aquando cada mudança de cada turno
de alunos;
▪ Botões de elevador;
▪ Outros acessórios regularmente manipuláveis.
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Outras medidas preventivas e de contenção

Os professores, funcionários, alunos, encarregados de educação e outros devem
apresentar-se de boa saúde nas instalações da Escola.
Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória, não deve frequentar a Escola.
•

Não serão admitidos na Escola quaisquer pessoas (alunos, professores,
funcionários, encarregados de educação) que manifestem febre ou outros
sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.

•

Em caso de dúvida a Equipa Operativa contactará a linha de saúde 24 (808 24
24 24), o Delegado de saúde e/ou o Centro de saúde.

•

Sempre que os responsáveis da Escola identifiquem uma situação suspeita de
doença, de acordo com os sintomas descritos, entre funcionários ou alunos,
designadamente a existência de sintomas de gripe devem telefonar para a
Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as instruções que lhes forem
transmitidas.

No caso de se um aluno/profissional (docente ou não docente) informar que está
em casa com sintomas da doença, ou com a doença, deve proceder-se:
•

À listagem dos contactos próximos estabelecidos;

•

À identificação dos espaços frequentados levando a cabo medidas de limpeza
e higienização destes e dos materiais utilizados pelo doente;

•

Ao reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior
proximidade em contexto escolar.

•

À justificação das ausências de acordo com o já previsto.
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4.2 Funcionamento do agrupamento em fase crítica

Na fase mais crítica da epidemia, é possível existirem casos de profissionais e/ou
alunos com eventual comprometimento do normal funcionamento escolar, em resultado
do absentismos e ele associado.
Perante o cenário de elevado absentismo dos professores e outros profissionais,
poderá haver necessidade de redimensionar as atividades do agrupamento definindo as
condições mínimas para o funcionamento dos estabelecimentos de ensino do mesmo.
Nestas condições, o funcionamento das escolas do agrupamento será organizado
segundo o critério de atividade essencial/prioritária e atividade não prioritária, assumindo
a seguinte forma:

Atividades essenciais e prioritárias:
• Limpeza de espaços e desinfeção;
• Segurança / vigilância do edifício;
• Serviços administrativos;
• Contactos com exterior (serviços de saúde, pais e encarregados de
educação, fornecedores…);
• Cumprimento do plano de emergência e evacuação da Escola.

Atividades não prioritárias (passíveis de eliminação temporária):
• Visitas de Estudo – suspensão até novas indicações;
• Atividades letivas (aulas) – a permanência dos alunos na Escola, no
entanto, deverá ser mantida até à medida do possível.
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Neste cenário e de modo a assegurar as atividades prioritárias, proceder-se-á à
distribuição dos recursos humanos afetos ao agrupamento, de acordo com o mapa
seguinte:
Escola do Agrupamento Cego do Maio
Escola EB
SETORES

Cego do

EB1/JI

EB1/JI

EB1/JI

JI Pedreira

Maio

Século

Giesteira

Pedreira

1

Portaria

1

---

---

---

---

Bufete

2

---

---

---

---

Manutenção e
limpeza/desinfeção das
instalações e apoio às
atividades letivas
Cantina

7

3

1

1

1

a)

a)

a)

a)

---

4

---

---

---

---

1

---

---

---

---

b)

b)

b)

b)

b)

Serviços
administrativos
PBX
Cumprimento do Plano
de emergência e
evacuação

a) A definir pelos Plano de Contingência das empresas de restauração coletiva do agrupamento
b) Todos os elementos presentes na escola

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais e prioritárias será
assegurada a entrada dos fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo,
fornecedores de artigos alimentares destinados à cantina e ao bufete, fornecedores do
material de higiene, após a comunicação de informação considerada relevante e a
sensibilização para o uso de máscara.
Se a situação o justificar, trabalho como reuniões dos diferentes órgãos da escolas,
formação, conselhos de turma de avaliação e similares, podem realizar-se recorrendo a
teletrabalho ou utilização de infraestruturas tecnológicas de comunicação e informação
para este efeito.
O encerramento da escola será determinado pelo delegado de saúde pública.
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4.3 Preparação para um possível caso de infeção por Covid-19

Área ou sala de “isolamento”
De modo a assegurar o conforto de um elemento da comunidade escolar que seja
um caso suspeito de infeção pelo Covid-19 enquanto permaneça na escola e a segurança
dos restantes membros da mesma, o primeiro será encaminhado até a uma sala de
isolamento, devidamente identificada e da qual foi dado conhecimento a toda a
comunidade escolar) e aí permanecerá até abandonar as instalações escolares,
(enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM).
A sala de isolamento tem o seguinte equipamento:
•

cadeira ou marquesa;

•

kit com água e alguns alimentos não perecíveis;

•

contentor de resíduos (com abertura não manual com saco de plástico);

•

solução antisséptica de base alcoólica – SABA;

•

toalhetes de papel;

•

máscara(s) cirúrgica(s);

•

luvas descartáveis;

•

termómetro.

Próxima desta, deve existir uma
•

instalação sanitária com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a
utilização exclusiva do elemento com Sintomas/Caso Suspeito.

•

Telefone.
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Apresentam-se de seguida, os espaços que em cada escola do agrupamento se
constituirão como sala de isolamento:
Estabelecimento de ensino

Sala de isolamento

Escola EB 2.3 Cego do Maio GAPA – Gabinete de apoio ao aluno
EB1/JI Século Sala da Associação de Pais
EB1/JI Giesteira Sala Turma Mais
EB1/JI Pedreira Argivai Sala de Apoio
JI Pedreira 1 Gabinete
Nota: Na escola sede a ambulância do INEM recolherá o caso confirmado, na porta central do edifício
junto às salas de EVT.

Procedimentos específicos
Os procedimentos específicos a adotar em situações de caso suspeito, caso
suspeito validado e contactos próximos de caso suspeito validado estão previstos nos
pontos 4, 5 e 6 do presente PC, esquematizado em anexo.
O processo de alerta de elemento de comunidade escolar com sintomas e ligação
epidemiológica (compatíveis com a definição de caso suspeito de COVID-19)
concretizam-se do seguinte modo:
Aluno com
sintomas

Assistente
Operacional

Equipa da Saúde/Direção

Coordenadora de estabelecimento
Docente ou trabalhador não docente
com sintomas

Este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível.
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Após a saída de um caso suspeito do local onde se encontrava para a sala de
isolamento, os alunos ou adultos que se encontravam no mesmo espaço:
•

Serão encaminhados para outro espaço/sala na escola;

•

Regista-se os elementos próximos, que poderão vir a constituir-se como contactos
próximos, se o caso for validado;

•

Procede-se à desinfeção do espaço partilhado e dos equipamentos e materiais
utilizados pelo caso suspeito.
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5. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
A. Adulto que apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou
com sinais e sintomas de COVID-19:
• informa a equipa da saúde direção/ da escola (preferencialmente por via
telefónica);
• dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência;
• já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).

B. Aluno que apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou
com sinais e sintomas de COVID-19:
• Informa:
• o professor – se estiver em sala de aula;
• o assistente operacional do setor onde se encontra;
• é acompanhado à sala de isolamento por um assistente operacional
destacado pela direção;
• avisar o encarregado de educação para se dirigir à escola.

Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas,
deve:

• assegurar, desde que possível, a distância de segurança (superior a 1
metro) do aluno acompanhado;
• colocar, antes de iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas
descartáveis;
• cumprir as precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à
higiene das mãos, após contacto com a pessoa acompanhada.
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Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas,
deve cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.

Já na sala de isolamento:
•

o docente ou trabalhador não docente ou quem acompanhe o aluno com
sintomas, contacta o SNS 24 (808 24 24 24 )

•

o profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou o acompanhante)
quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um
caso suspeito de COVID-19.

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:
• Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados
à situação clínica;
• Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao
Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição.

Desta validação o resultado poderá ser:

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19.
O SNS24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do
aluno, docente ou trabalhador não docente.

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade
de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de
contactos.
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Na situação de Caso suspeito validado:
•

docente ou trabalhador não docente ou aluno permanece obrigatoriamente na
área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica
o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência
Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital
de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes
laboratoriais;

•

O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado
(exceto aos elementos designados para prestar assistência);

•

A direção da escola/ equipa da Saúde e pais ou Encarregados de educação
colaboram com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos
próximos do doente (Caso suspeito validado);

•

A direção da escola informa os restantes trabalhadores da existência de Caso
suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os
procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência.

O aluno é acompanhado pelo encarregado de educação segundo orientações dos
técnicos do INEM.
Caso o INEM não chegue à escola durante o tempo de funcionamento da mesma,
o EE mediante compromisso escrito, leva o seu educando para casa assegurando o
isolamento deste e o cumprimento integral dos procedimentos estabelecidos para a
situação.
O Diretor informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área
de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.
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6. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO E VALIDADO
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que
por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:
• Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo
aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação
são desativadas as medidas do plano de contingência;
• Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à
validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de
Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de
Saúde.

Na situação de caso confirmado:
• Procede-se à limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de
“isolamento”;
• Reforça-se a limpeza e desinfeção, das superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas, com especial atenção ao local onde o
doente confirmado se encontrava (incluindo materiais e equipamentos
utilizados por este);
• Armazena-se os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com
espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira),
deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de
resíduos hospitalares com risco biológico.
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7. PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas
que teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
1. “Alto risco de exposição” quem:
•

partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do
caso;

•

esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o
mesmo;

•

partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou
outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com
expetoração, sangue, gotículas respiratórias.

2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como quem:
•

teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse
ou espirro);

•

prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as
medidas de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção
respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos).

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre
durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
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8. DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIAS
O presente plano de contingência foi elaborado de acordo com as orientações
emanadas pela Direção Geral de Saúde e DGEstE.
O plano será divulgado e explicado a todos os membros da comunidade educativa
e será publicado na página eletrónica do agrupamento sendo também disponibilizado em
suporte digital no correio institucional e em suporte físico nos locais habituais. Será afixado
na sua versão sumária nos vários estabelecimentos do agrupamento, nos locais
existentes para esse fim.

Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as
entidades competentes e de acordo com novas orientações emanadas.

Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste
Plano de Contingência que potenciem o contágio serão sujeitos a procedimento disciplinar
e criminal (de acordo com a enquadramento legal em vigor).
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9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Despachos:
• Diário da República n.º 43/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-02 Modernização do Estado e da Administração Pública, Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e Saúde - Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e
da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da
Saúde
• Despacho nº 005/2020 de21/02/2020 - Atualização da Task Force para a
operacionalização e a implementação de medidas para prevenção e controlo da
infeção por novo Coronavírus - COVID-19 previstas no plano de contingência
Comunicados:
• Atualização de 05/03/2020 | 14:55 - 9.º Caso positivo para COVID-19
• Atualização de 05/03/2020 | 09:39 - 7.º e 8.º Casos positivos para COVID-19
• Atualização de 04/03/2020 | 09:16 - Caso positivo de COVID-19
• Atualização de 02/03/2020 | 17:28 - Casos de infeção por novo Coronavírus (COVID19)
• Atualização de 01/03/2020 | 15:21 - Caso de COVID-19 identificado em doente que
esteve no Norte de Portugal
Orientações:
• Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19).
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas

Documentos:
• DGESTE Documento Orientador para Plano Contingência – ESCOLAS
• Lista de contactos próximos no estabelecimento escolar
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10. ANEXOS

Plano do Contingência no âmbito da infeção pelo
novo Coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19)
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Lista de contactos próximos no estabelecimento escolar
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Mod. 1-DGAEP

Certificação de Isolamento Profilático
Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento
Luís Castro, Autoridade de Saúde de Póvoa de Varzim/Vila do Conde, determino o
isolamento de trabalhadores/alunos do Agrupamento de Escolas Cego do Maio, com o
número de identificação fiscal 600075524, pelo período de ___/___/_____ a
___/___/_____, por motivo de perigo de contágio e como medida de contenção do COVID19.
Ficam sujeitos a isolamento:
Número do
cartão de

Data de
Nome completo

cidadão

nascimento
(ano, mês, dia)

______/___/___
______/___/___
______/___/___
______/___/___
______/___/___
______/___/___
______/___/___

Póvoa de Varzim, ___ de _______________ de 2020
A Autoridade de Saúde,
___________________
(Luís Castro)
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