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alinhada e articulada. A definição do plano de
contingência encontra suporte nas orientações
As autoridades chinesas identificaram um novo

internacionais e nacionais, para a gestão de

coronavírus

eventos

(inicialmente

2019-nCoV

e

de

grande

dimensão,

procurando

posteriormente designado pelo Coronavirus Study

adequar-se às especificidades locais.

Group como SARS-CoV-2 21) como agente

A ativação ou desativação deste plano decorre da

causador da doença. Embora o epicentro da

avaliação do risco para a Saúde Pública,

epidemia seja em Wuhan, Província de Hubei,

determinado

China, onde estão relatados a maior parte dos

decorrendo da avaliação do risco no contexto

casos, o risco de infeção não se limita a Wuhan,

regional, nacional e internacional. Salienta-se que

mas a qualquer área da China com casos

o plano deve estar ativo sempre que a declaração

confirmados onde se verifique transmissão ativa e

de “Situação de Emergência de Saúde Pública de

sustentada do vírus.

âmbito Internacional” seja determinada pela

O Comité de Emergência do Regulamento Sanitário

Organização Mundial da Saúde (O.M.S.), o que

Internacional decretou Emergência de Saúde

ocorreu para a situação emergente da infeção por

Pública de Âmbito Internacional. De acordo com o

2019-nCoV a 30 de janeiro de 2020.

pela

Autoridade

de

Saúde,

European Centre for Disease Prevention and
Control (E.C.D.C.), o impacto potencial dos surtos
por COVID-19 é elevado, sendo provável a
propagação global do vírus.

O presente documento descreve as principais

O aparecimento destas “infeções emergentes”

etapas que a escola deve considerar no âmbito da

requer da sociedade uma postura de cidadania e

infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente

de respeito, como forma de contribuir para a

causal da COVID-19, assim como os procedimentos

resposta. A comunidade escolar deve comungar de

a adotar perante um trabalhador ou um aluno com

princípios base para contribuir para a minimização

sintomas desta infeção. As situações não previstas

do risco.

devem ser avaliadas caso a caso.

O

presente

documento

descreve

como o

Agrupamento de Escolas de Mira prepara e irá
gerir a resposta à emergência de saúde pública
associada a infeção por Coronavírus 2019-nCoV.

A estrutura executiva do presente plano é

Nesta abordagem, a resposta a esta ameaça no

coordenada pela Direção do Agrupamento de

âmbito da saúde pública, prevê dotar o

Escolas de Mira, sendo apoiado pelas estruturas da

Agrupamento da informação, da formação e dos

área da Saúde.

meios para a operacionalidade, de uma forma

A

coordenação

executiva

determina

o

3

conhecimento

dos

recursos

disponíveis

no

Agrupamento para resposta a esta emergência de
saúde pública, que consubstanciam a capacidade

A Cadeia de Comando e Controlo define a liderança

instalada, a ser ativada de acordo com a situação

e coordenação em situação de 2019-nCoV. Ela tem

epidemiológica.

autoridade para tomar decisões e atuar em

A

informação

é

conformidade a todos os níveis de intervenção. A

técnicas

seguir indicam-se os papéis dos responsáveis de

(emitidas através de Despachos, Orientações,

cada setor que, na ausência dos mesmos, deverão

Informações ou Comunicados).

ser desempenhados pelos respetivos substitutos (a

complementada

apresentada
por

neste

plano

orientações

designar posteriormente) sob supervisão da
Coordenadora.

A Equipa Operativa será aquela que fará a

O Diretor como responsável pela implementação e

articulação entre a Escola Sede de Agrupamento e

coordenação do plano de contingência tem por

os serviços de saúde.

funções diretas:

A Coordenação desta equipa será assumida pela
Direção Executiva na pessoa do seu Diretor.

 A garantia da normalidade, na medida do

No Agrupamento de Escolas do Mira, a Equipa

possível, das atividades letivas;

Operativa organiza-se do seguinte modo:

 O contacto com a linha 24 (808 24 24 24) no caso
de suspeita;
 O contacto com os Encarregados de Educação,
no caso de suspeita de alunos infetados com 2019nCoV;
 A implementação das medidas que o Delegado
de Saúde vier a aconselhar;
 O contacto com a D.G.Est.E. em caso de elevado
absentismo, e implementação das diretivas
emanadas por este organismo;
 A definição de medidas alternativas de
fornecimento de refeições aos alunos carenciados,
no caso de encerramento do refeitório;
 Assegurar a substituição de funcionários nos
setores considerados prioritários, e a sua eventual
deslocação entre as Escolas do Agrupamento;
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 Ordenar o fecho da escola, de acordo com as

serviço de apoio à docência e assegura que os

recomendações das entidades competentes.

funcionários cumprem as medidas de higiene
definidas no plano, bem como o acompanhamento

A Sub-Diretora (Lurdes Mesquita) coordena os

dos alunos à sala de isolamento, em estreita

serviços do refeitório e bar e coordena os serviços

ligação com a responsável pela gestão de serviços

de apoio à docência e o setor dos materiais,

e materiais (Clara Gomes).

nomeadamente, na Educação Pré-Escolar e 1.º
C.E.B.

Na E.B. 2 a Técnica Superior (Carla Neto) é
responsável pelo serviço de apoio à docência e

Os Diretores Adjuntos (Carlos Ferreira), (Hélio

assegura que os funcionários cumprem as medidas

Pacheco) e (Carlos Alves) são responsáveis pela

de higiene definidas no plano, bem como o

gestão de serviços e coordenam os serviços de

acompanhamento dos alunos à sala de isolamento,

apoio à docência e o setor dos materiais.

em estreita ligação com a responsável pela gestão
de serviços e materiais (Isabel Loução e Fátima

A Coordenadora da Educação para a Saúde

Vida).

(Anabela Mota) e o Delegado de Segurança (Pedro
Cainé) monitorizam o cumprimento do plano,

A Assistente Técnica (Sandra Oliveira) responsável

implementam o plano de prevenção e elaboram

pelo refeitório assegura-se, junto dos diversos

relatório mensal a entregar ao Coordenador da

fornecedores, da continuidade do fornecimento

Equipa Operativa (o Diretor) e mantém contacto

dos géneros alimentares, em estreita ligação com

com o Centro de Saúde e Câmara Municipal.

a Sub-Diretora (Lurdes Mesquita).

Apresentam o plano de contingência, organizam e
implementam a formação aos funcionários

A Assistente Técnica (Rita Trinco) responsável pela

(docentes e não docentes).

aquisição dos materiais/despensa mantém os
stocks dos produtos de higiene em quantidade

A Chefe dos Serviços de Administração Escolar

suficiente para fazer face às novas exigências e

(Isabel Teixeira) identifica as atividades prioritárias

mantém

no

responsáveis pela gestão de serviços e materiais

seu

setor

e

organiza

o

serviço

em

conformidade. Monitoriza as faltas ao serviço dos

informada

os

diretores

adjuntos

das necessidades do sector.

funcionários docentes e não docentes e mantém o
Coordenador da Equipa Operativa informado do

A(O)s Coordenadoras(es) de Estabelecimento do

número de faltas por motivo de 2019-nCoV.

Pré-Escolar, do 1.º e do 2.º Ciclo (Fernanda Paula)
são responsáveis pela aplicação do Plano de

Na Escola Sede a Assistente Operacional (Júlia

Contingência em cada uma das escolas, como

Pacheco - Coordenadora) é responsável pelo

representantes diretas(os) da Direção. Recolhem
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em cada E.B. 1 e Jardins de Infância os dados sobre

• Reposição de stocks de produtos de

o evoluir da situação e comunicam-nos à

higiene com fornecedores alternativos

Coordenadora do P.E.S. (Educação para a Saúde) e

identificados pelo sector.

divulgam junto do Pessoal Docente, Não Docente
e Discente toda a informação recebida.
• Definição das atividades prioritárias.
• Redução do número de horas de
atendimento ao público.
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• Atendimento ao público apenas por
telefone ou por email.
Na fase pandémica da atividade do 2019-nCoV é
previsível que surjam casos de profissionais ou

• Reposição de stocks de bens alimentares

alunos doentes, com possível comprometimento

por

da vida da escola devido ao absentismo daí

fornecedores

alternativos,

já

identificados.

decorrente. Face a este cenário, as condições

• Em situações inesperadas, disponibilização

mínimas para o funcionamento do Agrupamento e

de alimentos no bufete, pelo menos aos

a implementação de medidas que visem assegurar

alunos mais carenciados.

os serviços mínimos para garantir as atividades
essenciais da escola:

Em termos do número de colaboradores, são as
seguintes:

Escola Secundária/3 Dr.ª Maria Cândida
Atividades letivas
Portão
PBX
Bufete
Manutenção e limpeza/desinfeção das instalações e apoio às atividades letivas
Cozinha e Refeitório
Serviços Administrativos
Cumprimento do Plano de Emergência e Evacuação da Escola

Escola Básica 2
Atividades letivas
Portão
PBX
Bufete
Manutenção e limpeza/desinfeção das instalações e apoio às atividades letivas
Cozinha e Refeitório
Cumprimento do Plano de Emergência e Evacuação da Escola

N.º de elementos
50 % de docentes por turma
1
1
1
6
Dependente da Empresa
3
Todos os elementos presentes na Escola Sede

N.º de elementos
50 % de docentes por turma
1
1
1
5
Dependente da Empresa
Todos os elementos presentes na Escola

Caso o número de colaboradores seja inferior ao

Departamentos Curriculares devem verificar a

definido nas tabelas acima, o Coordenador, em

existência de materiais de trabalho no âmbito de

articulação com as entidades competentes,

todos os conteúdos de cada um dos anos de

decidirá da necessidade de paralisação parcial ou

escolaridade, passíveis de ser trabalhados pelos

total das atividades escolares.

alunos sob orientação de um professor de

Proceder-se-á igualmente à identificação de todos

qualquer área disciplinar.

os

No caso de o absentismo ser elevado prevê-se:

fornecedores

de

bens

e/ou

serviços

considerados essenciais para o funcionamento do
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Agrupamento.

 Recorrer ao teletrabalho através de e-

Para a manutenção das atividades consideradas

mail ou da plataforma Moodle, solicitando

essenciais será assegurada a entrada dos

também

fornecedores de bens ou serviços, como por

Pais/Encarregados

exemplo fornecedores de artigos alimentares

realização das tarefas escolares;

destinados à cantina e ao bufete, fornecedores de

 Manter atualizados e diversificados

material de higiene e funcionário dos C.T.T., após

dossiês com uma bolsa de atividades para os

informação considerada relevante e o uso de

alunos dos vários níveis de ensino.

máscara a ser disponibilizada no portão.

 Cancelamento de eventos previstos no

O encerramento da escola será efetuado se

Plano Anual de Atividades.

a

colaboração

de

de

na

Educação

determinado pelo Delegado de Saúde, após
avaliação epidemiológica da situação. Em caso de
encerramento, as atividades que necessitam de ser
mantidas, se possível, são as seguintes:

O Chefe dos Serviços de Administração Escolar
deverá assegurar a formação de funcionários para

ACTIVIDADES

o desempenho de situações prioritárias, de modo

N.º de elementos

Direção
Segurança (portão)
Serviços Administrativos
Portaria

1
1
1
1

a garantir o exercício das mesmas em caso de
ausência

do

funcionário

habitualmente

responsável por essa tarefa.
Na

ausência

do

Chefe

de

Serviços

de

Administração Escolar ficará responsável pelas
tarefas a Assistente Técnica Emília Galo.

Em caso de ausência pouco significativa de
professores, recorrer-se-á à substituição de

A Encarregada Operacional deverá assegurar a

docentes.

formação dos assistentes operacionais para o

Os

Coordenadores

dos

vários

desempenho das funções prioritárias, de modo a

garantir o exercício das mesmas em caso de

Se o número de alunos doentes/infetados na

ausência do habitual responsável por essa tarefa.

escola

Na eventualidade de um elevado absentismo nos

contactado/informado o Delegado de Saúde. (Se

Jardins de Infância ou nas Escolas do 1.º Ciclo,

um terço dos alunos da turma estiverem a faltar,

deverá

os professores não devem lecionar conteúdos

ser

ponderada

a

possibilidade

de

mobilidade dos assistentes operacionais entre as

atingir

os

5

%,

deverá

ser

novos).

escolas do Agrupamento, de forma de garantir as
atividades consideradas prioritárias.
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Em caso de falta ou impedimento do Encarregado
Operacional,

assumirá

aquelas

funções

a

① Conferir e identificar os fornecedores do

Assistente Operacional Amélia Rodrigues, no caso

Agrupamento de Escolas, de modo a estar

da Escola Sede e de Ana Rita Sequeira, no caso da

assegurada a existência de uma reserva estratégica

E.B. 2.

de

bens

ou

produtos,

cuja

falta

possa

comprometer o exercício das atividades mínimas
ou consideradas prioritárias

Produtos de higienização

Produtos Alimentares

Produtos de Farmácia
Material escolar

Reforço do stock dos detergentes usados na limpeza quotidiana
Detergente higienizante hidro-alcoólico (limpeza de superfícies de trabalho)
Desinfetante para a higienização das mãos (solução anti-séptica à base de álcool)
Papel para limpeza de mãos
Papel higiénico
Máscaras
Lenços de papel
Rolo de papel para cama da sala de isolamento
Sacos do lixo
Luvas
Reforçar as reservas de água engarrafada e de alimentos não perecíveis que possam garantir a
alimentação às crianças abrangidas pelo programa de refeições escolares, em caso de encerramento do
refeitório. Esta medida abrangerá, também, o leite escolar nas escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância.
Termómetros
Álcool
Ben-U-Ron (em comprimidos e em xarope)
Reforço de stock

② Assegurar a alimentação a jovens carenciados

④ Esse ficheiro deverá estar disponível no PBX e

abrangidos pelo programa de ação social escolar.

na Sala de Isolamento.

③ Os serviços de administração escolar devem

⑤ No caso do eventual encerramento de

manter atualizado um ficheiro com os contactos

qualquer dos estabelecimento de educação e de

dos pais/encarregados de educação de todos os

ensino, facultar-se-á aos Pais/Encarregados de

alunos bem como dos professores e funcionários

Educação informações referentes ao período de

que

encerramento e a medidas de vigilância a adotar,

trabalham

no

Agrupamento

fornecedores de bens essenciais.

e

dos

por escrito e através da página da escola na
Internet - http://www.escolasdemira.pt.

novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as
mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:

olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.
Até à data não existe vacina ou tratamento

− Por go culas respiratórias (partículas

específico para esta infeção.

superiores a 5 micra);

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a

− Pelo contacto direto com secreções

instituir pela escola deverão ter em conta as vias

infeciosas;

de transmissão direta (via aérea e por contacto) e

−

as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos

Por

aerossóis

em

procedimentos

terapêuticos que os produzem (inferiores a

contaminados).

1 mícron).

O atual conhecimento sobre a transmissão do
SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre

A definição seguidamente apresentada é baseada

os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros

na informação disponível, à data, no Centro

coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença

de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se

Transmissíveis (E.C.D.C.), e deve ser adotada pela

que esta ocorre durante uma exposição próxima a

escola.

pessoa com COVID-19, através da disseminação de

De acordo com a DGS, define-se como caso

gotículas respiratórias produzidas quando uma

suspeito quem apresente como critérios clínicos

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou

dificuldade respiratória), associados a critérios

olhos de pessoas que estão próximas. O contacto

epidemiológicos

das mãos com uma superfície ou objeto com o

Critérios clínicos
Infeção
respiratória
aguda (febre ou
tosse ou
dificuldade
respiratória)
requerendo ou
não
hospitalização

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

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos
sintomas
OU
Pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19

pública cujo objetivo é a rápida identificação de
pessoas que estiveram em contacto com um caso
O rastreio de contactos é uma medida de saúde

confirmado

de

COVID-19,

garantindo

a
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identificação de possíveis casos secundários, com

risco efetuada, implementa um conjunto de

vista à interrupção da transmissão da doença.

medidas individuais e coletivas (Norma n.º

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º

015/2020 da D.G.S.).

015/2020 da D.G.S.):
 Medidas individuais a aplicar aos contatos: Os
contactos classificados como tendo exposição de
alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:

10
• Isolamento profilático no domicílio ou
noutro local definido pela Autoridade de
Saúde, até ao final do período de vigilância
O rastreio de contactos deve ser iniciado

ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º

prontamente após a confirmação de um caso de

3103-A/2020);

COVID-19,

• Teste laboratorial para deteção de SARS-

preferencialmente

nas

12

horas

seguintes à identificação do caso, incluindo os

CoV-2;

contactos na escola (alunos, pessoal docente,

• Vigilância ativa durante 14 dias, desde a

pessoal não docente), os coabitantes e contactos

data da última exposição.

de outros contextos que possam ser relevantes
(Norma n.º 015/2020 da D.G.S.).

ATENÇÃO: A realização de teste molecular com resultado negativo
não invalida a necessidade do cumprimento do período de
isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da
última exposição.

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é
dependente do nível de exposição, sendo os

Se o resultado do teste molecular for positivo,

contactos classificados, de acordo com esse nível,

considera-se como caso confirmado e iniciam-se os

em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta

procedimentos relativos à “Abordagem do caso

estratificação de risco é realizada pela Autoridade

confirmado de COVID-19” e da Norma n.º.

de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública no

004/2020 da D.G.S. e os procedimentos de

decurso da investigação epidemiológica, de acordo

“Rastreio de contactos” e da Norma n.º 015/2020

com a Norma n.º 015/2020 da D.G.S.

da D.G.S. A Autoridade de Saúde Local determina
as medidas supramencionadas e informa todos os
intervenientes dos procedimentos a adotar.

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e
classificação do nível de risco dos contactos do

Os contactos classificados como tendo exposição

caso de COVID-19, e de acordo com a avaliação de

de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos
de:

• Vigilância passiva, com monitorização de

• Encerramento de todo o estabelecimento

sintomatologia

de educação ou ensino*.

pelos

Encarregados

de

Educação, se menores, ou pelo próprio,
durante 14 dias desde a data da última

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino
só deve ser ponderado em situações de elevado risco no

exposição.

estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser
determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na
tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde
Local pode recomendar outras medidas.
A Autoridade de Saúde pode determinar, além das
medidas individuais a adotar pelos contactos,
outras

medidas

coletivas

a

aplicar

pelo

estabelecimento de educação ou ensino, em
obediência do Princípio da Proporcionalidade:

O período de incubação estimado da COVID-19 é
de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a
vigilância ativa dos contatos próximos decorre
durante 14 dias desde a data da última exposição

• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas do
estabelecimento de educação ou ensino;

a caso confirmado.
A vigilância de contactos próximos deve ser a
seguidamente apresentada:

Vigilância de contactos próximos
“alto risco de exposição”
− Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 dias
desde a última exposição;
− Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo
febre, tosse ou dificuldade em respirar;
− Restringir o contacto social ao indispensável;
− Evitar viajar;
− Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias desde
a data da última exposição.

“baixo risco de exposição”

− Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo
febre, tosse ou dificuldade em respirar;
− Acompanhamento da situação pelo médico do trabalho.

tendo em conta o princípio da proporcionalidade,
por forma a garantir a adequação das medidas,
sem causar disfunções sociais ou o pânico evitável.
O presente plano define a intervenção com
As estratégias de prevenção e controlo baseiam-se
na evidência científica disponível à data sobre o
2019-nCoV e a doença decorrente, e são ativadas

objetivos e ações específicas, designadamente: (1)
O isolamento e gestão do caso; (2) Procedimentos
específicos; (3) Definição de responsabilidades; (4)
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O equipamento de proteção individual; (5)

(em local bem visível, os números de telefone das

Formação e treino; (6) Medidas de higiene de

extensões internas e dos parceiros externos);

instalações e do ambiente escolar; (7) Higiene

cadeira ou marquesa (para descanso e conforto,

pessoal e (8) Diligências a efetuar.

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual
transporte pelo I.N.E.M.); kit com água e alguns
alimentos não perecíveis; contentor de resíduos
(com abertura não manual e saco de plástico);
solução antisséptica de base alcoólica – S.A.B.A.

Não serão admitidos nos estabelecimentos de

(disponível no interior e à entrada desta área);

ensino do Agrupamento crianças, jovens, adultos

toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas

ou profissionais, oriundos das áreas afetadas

descartáveis; termómetro

sinalizadas pela D.G.S., que manifestem febre e/ou

permita estar confortável, enquanto aguarda a

outros sinais, a fim de evitar o contágio de outras

validação de caso. A porta estará fechada. Nesta

pessoas. Em caso de dúvida a Equipa Operativa

área, ou próxima desta, deve existir uma instalação

contactará a Linha Saúde 24 (808 24 24 24), o

sanitária ou casa de banho devidamente equipada,

Delegado de Saúde e/ou o Centro de Saúde de

nomeadamente com doseador de sabão e

Mira.

toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do

A colocação de um aluno ou trabalhador numa

aluno ou do trabalhador com Sintomas/Caso

área de “isolamento” visa impedir que outros

Suspeito.

possam ser expostos e infetados. Tem como

Numa situação de deteção da doença, os grupos

principal objetivo evitar a propagação da doença

considerados

transmissível na escola e na comunidade.

portadores de doenças crónicas, idosos) serão

Esta área (sala, gabinete, secção, zona) numa

retirados do Estabelecimento de Ensino.

escola tem como finalidade evitar ou restringir o

A Equipa Operativa certificar-se-á de que a pessoa

contacto direto com o doente (com sinais e

afetada não frequentará o Estabelecimento de

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis

Ensino num período mínimo de 14 dias, ou até que

com a definição de caso suspeito e permitir um

lhe seja dada alta clínica.

distanciamento social deste, relativamente aos

O(s) circuito(s) a privilegiar quando um aluno ou

restantes.

trabalhador com sintomas se dirige para esta área

Cada uma das unidades orgânicas do Agrupamento

devem ser o mais curto possível e nessa deslocação

deve definir a sua área de “isolamento”, que deve

do aluno ou do trabalhador com sintomas, devem

ter ventilação natural, ou sistema de ventilação

ser evitados os locais de maior aglomeração de

mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis

pessoas, nomeadamente salas de aula, bar,

(ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou

refeitório, biblioteca, sala de convívio, secretaria e

cortinados), deverá estar equipada com: telefone

sala dos professores.

de

risco

e mobiliário

(grávidas,

que

doentes
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esta deverá ser colocada pelo próprio doente. O
A higiene das mãos pode ser efetuada com

acesso à informação sobre como obter e colocar a

soluções antissépticas de base alcoólica (S.A.B.A.)

máscara cirúrgica deve ser fácil, devendo ser

com emoliente da pele ou com água e sabão. A

afixados cartazes explicativos.

S.A.B.A. dever estar disponível em local bem
visível, ao alcance do braço e deve ser a primeira
escolha para a higiene das mãos, desde que as

Estabelecer que:

mãos estejam visivelmente limpas. Se as mãos
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estiverem sujas ou contaminadas com secreções

 Todos os trabalhadores e alunos devem

respiratórias ou outra matéria orgânica, as mãos

reportar à Direção, uma situação de doença

devem ser higienizadas com água e sabão. A

enquadrada como aluno ou trabalhador

utilização de luvas não dispensa a higiene das

com sintomas e ligação epidemiológica

mãos, antes e depois da prestação de cuidados.

compatíveis com a definição de caso

Salienta-se ainda a necessidade de a escola

possível de COVID-19;

estabelecer os seguintes procedimentos básicos

 Nas situações em que o aluno ou o

para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com

trabalhador com sintomas necessita de

água e sabão durante pelo menos 20 segundos; se

acompanhamento

estes não estiverem disponíveis utilize um

locomoção), os o(s) trabalhador(es) que

desinfetante para as mãos que tenha pelo menos

acompanha(m)/presta(m) assistência ao

70 % de álcool, cobrindo todas as superfícies das

doente devem estar definidos.

(ex.

dificuldade

de

mãos e esfregando-as até ficarem secas.
Ao

nível

dos

procedimentos

de

etiqueta

respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as
mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou

No âmbito do sector da educação, todas as

manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de

unidades envolvidas na resposta a casos suspeitos

papel; higienizar as mãos após o contacto com

ou confirmados de infeção por 2019-nCoV devem

secreções respiratórias).

promover a utilização correta e adequada de E.P.I.,

No que concerne aos procedimentos de conduta

a higiene adequada das mãos e o comportamento

social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de

apropriado dos profissionais.

contacto entre os trabalhadores e entre estes e os
alunos - evitar o aperto de mão, as reuniões

 Solução antisséptica de base alcoólica (S.A.B.A.)

presenciais.

e disponibilização da mesma em sítios estratégicos

No que respeita aos procedimentos de colocação

(ex. zona de refeições, bar, entrada dos blocos,

de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das

secretaria, área de “isolamento” da escola),

mãos antes de colocar e após remover a máscara),

conjuntamente

com

informação

sobre

os

procedimentos de higienização das mãos;

revestimentos, aos equipamentos e utensílios,

 Máscaras cirúrgicas para utilização do aluno ou

assim como aos objetos e superfícies que são mais

trabalhador com sintomas (caso suspeito);

manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas).

 Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a

A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser

utilizar, enquanto medida de precaução, pelos

realizada

trabalhadores que prestam assistência ao aluno ou

seguido de desinfetante. Os procedimentos de

trabalhador com sintomas (caso suspeito);

limpeza e desinfeção ambiental devem ser

 Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas

realizados de forma sistemática. A limpeza

instalações sanitárias e noutros locais onde seja

cuidadosa das superfícies com água e detergente e

possível a higienização das mãos;

a aplicação dos desinfetantes usados no contexto

 Contentor de resíduos com abertura não

escolar

manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70

procedimentos eficazes e suficientes.

com

(como

detergente

hipoclorito

desengordurante,

de

sódio)

são

micra);
 Equipamentos de limpeza, de uso único, que

O E.P.I. deve ser utilizado de acordo com o nível de

devem ser eliminados ou descartados após

cuidados a prestar. Assinala-se que, para a

utilização. Quando a utilização única não for

prestação de cuidados a menos de 1 metro de

possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção

distância do Caso suspeito ou do Caso confirmado,

após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim

deve ser utilizada bata, máscara cirúrgica ou

como a possibilidade do seu uso exclusivo na

preferencialmente, máscara FFP2, proteção ocular

situação em que existe um Caso Confirmado. Não

e luvas. Para a limpeza e desinfeção ambiental,

deve ser utilizado equipamento de ar comprimido

como para o transporte de Caso suspeito ou Caso

na limpeza, pelo risco de recirculação de aerossóis;

confirmado, todos os profissionais devem seguir as

 Produtos de higiene e limpeza. O planeamento

recomendações

da higienização e limpeza deve ser relativo aos

invasivos.

NÍVEL DE CUIDADOS A PRESTAR

Cuidados não invasivos prestados a menos de 1 m

descritas

para

os

cuidados

CARACTERÍSTICAS DO E.P.I.
Bata – Com abertura atrás, descartável e impermeável. Deve ser usado avental de plástico sobre
a bata impermeável quando houver contacto intenso/abundante com sangue, fluidos corporais,
secreções ou excreções(ex. cuidados de higiene, tratamento de feridas, cuidados a crianças).
Máscara – Cirúrgica ou preferencialmente FFP2. Proteção ocular – usar óculos de proteção em
todos os casos suspeitos de nCoV.
Luvas – De uso único, não esterilizadas.

Colocação e manutenção dos kits prevenção nos

 Kit blocos: 6 máscaras cirúrgicas,

blocos, biblioteca, secretaria, direção, reprografia,

toalhetes de papel, álcool sanitário;

sala de professores, refeitório, ginásio/pavilhão e

 Kit sala de isolamento: 6 máscaras

sala de isolamento:

cirúrgicas,

toalhetes

sanitário, termómetro;

de papel,

álcool
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 Kit B.E./C.R.E., Secretaria, Direção,

 Promover junto dos pais e dos alunos

Reprografia, Sala de Professores, Refeitório,

informação sobre as medidas adequadas de

Ginásio/Pavilhão: 2 máscaras cirúrgicas,

prevenção – higiene pessoal e do ambiente escolar

toalhetes de papel, álcool sanitário.

– que deverão ser adotadas.


In(formar)

quanto

aos

procedimentos

específicos a adotar perante um caso suspeito na
escola.
É fundamental garantir que a comunidade
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educativa possua informação sobre as medidas de
prevenção que deverão ser adotadas, pelo que,
existirá na página do Agrupamento na Internet, um

• Manter todas as casas de banho em

link para as Orientações do Ministério da Saúde em

funcionamento em simultâneo para minimizar as

www.dgs.pt.

hipóteses de agrupamento em espaços fechados;
• Instalação de doseadores com soluções de

 Divulgar o Plano de Contingência específico a

limpeza alcoólicas, à entrada de todos os blocos da

todos os alunos e trabalhadores, nomeadamente,

Escola, em zonas de passagem obrigatória por

por e-mail, bem como o contacto do professor

alunos, professores e outros profissionais;

Coordenador da educação para a Saúde, para

• Nas casas de banho, estão instalados doseadores

eventuais esclarecimentos de dúvidas.

de sabonete líquido e toalhetes de papel para

 Esclarecer, nas aulas de Cidadania, mediante

secar as mãos;

informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de

• Regularmente efetuar a limpeza/desinfeção das

forma a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade

casas de banho;

e, por outro, estes terem conhecimento das

• Baldes e caixotes de lixo para resíduos sólidos

medidas de prevenção que devem instituir.

forrados com sacos de plástico, distribuídos

 Afixar cartazes em locais estratégicos nos vários

estrategicamente, como é habitual, por toda a

estabelecimentos de ensino que compõem o

Escola

Agrupamento.

descartáveis e esvaziados à hora de almoço e ao

 Colocar folhetos informativos na sala de

final do dia;

professores e nas entradas principais dos edifícios,

• A limpeza e arejamento dos locais fechados nos

repetindo a medida caso sejam publicados novos

quais existam aberturas para o exterior e de todos

folhetos, e repondo sempre que necessário.

os espaços utilizados pela comunidade educativa

 De realçar que junto aos locais de lavagem de

será feita diariamente, como já é prática nos

mãos serão afixados placards que elucidem como

estabelecimentos de ensino do Agrupamento. O

proceder à lavagem correta das mãos, de modo a

professor será a pessoa responsável por deixar as

efetuar uma higienização que evite contágios.

e

manuseados

sempre

com

luvas

janelas abertas durante os intervalos de modo a

higienizados,

com

detergente

doméstico

e

evitar-se o contacto com maçanetas e afins;

passados por água limpa, no final da sua utilização.

• Sempre que haja suspeita de infeção, o espaço e
possíveis objetos serão de imediato desinfetados.
Durante a desinfeção o espaço será interdito à

 Desinfeção das mãos com solução à base

comunidade escolar;

de álcool – doseadores colocados na

• Limpeza de corrimãos e maçanetas de portas

portaria, nos blocos das salas de aula, na

várias vezes por dia (p. exp. a meio da manhã e da

entrada do pavilhão gimnodesportivo e na

tarde), a efetuar pelas assistentes operacionais;

sala de isolamento, etc., após o uso da casa

• Limpar os balcões da papelaria e bufete com

de banho e sempre que as mãos estejam

detergente, várias vezes durante o dia;

sujas;

• Os alunos devem ser responsabilizados pela

 Obrigatoriedade de lavagem e desinfeção

limpeza do seu espaço de trabalho (mesa) e do

das mãos, com solução à base de álcool, na

material que utilizaram, sob a orientação do

cantina e no bar dos alunos, antes e após as

professor, cerca de cinco minutos antes do final de

refeições.

cada aula (papéis, borracha, aparas…);
• Kioske, teclados e ratos de computador deverão
ser limpos frequentemente com álcool e papel de
limpeza de uso doméstico ou sempre que mudem
os

utilizadores.

O

mesmo

se

aplica

aos

 Acionar o Plano de Contingência para

equipamentos audiovisuais e telefones, após a sua

COVID-19;

utilização;

 Confirmar a efetiva implementação dos

• A limpeza dos balneários do pavilhão desportivo

procedimentos específicos estabelecidos;

será realizada com maior frequência pelos

 Procurar manter atualizada a informação

assistentes operacionais responsáveis pelo sector.

sobre

• Aumentar a quantidade de coletes de equipa

disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde,

utilizados nas aulas de Educação Física. Estes

Autoridade de Saúde Local e meios de

coletes devem ser lavados diariamente, desde que

comunicação oficiais.

COVID-19,

de

acordo

com

o

utilizados;
• Suspensão temporária do uso dos colchões de
Educação Física;
• Fazer a limpeza frequente de plintos, bolas e

O Coordenador do Plano de Contingência e a

outros materiais;

Equipa Operativa elaborarão uma lista de todos os

• Nos Jardins de Infância, os brinquedos e

contactos telefónicos dos diferentes parceiros, a

materiais

de

uso

partilhado

devem

ser
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qual estará disponível na Portaria da Escola Sede e

descartáveis, para além do cumprimento das

em cada um dos estabelecimentos de ensino que

precauções básicas de controlo de infeção

compõem o Agrupamento.

(P.B.C.I.) quanto à higiene das mãos, após contacto

Dessa lista constarão, obrigatoriamente, as

com o doente.

seguintes entidades:

O doente deve usar sempre uma máscara cirúrgica,
se a sua condição clínica o permitir. A máscara

 Centro de Saúde de Mira

deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser

 Bombeiros Voluntários de Mira

verificado se a máscara se encontra bem ajustada

 Juntas de Freguesia de Mira

(ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo

 Câmara Municipal de Mira

a permitir a oclusão completa do nariz, boca e

 Fornecedores de Bens e Serviços

áreas laterais da face. Em homens com barba,
poderá ser feita uma adaptação a esta medida máscara cirúrgica complementada com um lenço
de papel).

Qualquer aluno ou trabalhador com sinais e

O doente com suspeita de infeção por 2019-nCoV

sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou

deve ter acesso à solução alcoólica para a

que identifique um aluno ou trabalhador na escola

desinfeção das mãos após a colocação da máscara,

com critérios compatíveis com a definição de caso

devendo ser orientado para:

suspeito, informa a Direção (preferencialmente
por via telefónica ou outro processo de

a) Evitar mexer na máscara e na face ou

comunicação mais célere e expedito possível) e,

tocar nos olhos, boca ou nariz e se o fizer,

caso se encontre na escola, dirige-se para a área de

deve higienizar de imediato as mãos;

“isolamento”, definida no Plano de Contingência.

b) Evitar tossir para as mãos e aplicar a

Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24

etiqueta respiratória: tossir ou espirar para

(808 24 24 24).

o antebraço ou manga, com o antebraço

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de

fletido ou usar lenço de papel. Neste caso,

locomoção) a Direção assegura que seja prestada,

deve deitar o lenço para o contentor de

a assistência adequada até à área. Sempre que

resíduos e higienizar as mãos de imediato;

possível

c) Retirar a máscara apenas quando tiver

deve-se assegurar a

distância de

segurança (superior a 1 metro) do doente.

autorização do profissional de saúde;

O(s) funcionário(os) que acompanha(m)/presta(m)

d) Retirar a máscara, sempre que esta se

assistência ao trabalhador ou aluno com sintomas,

encontrar molhada ou húmida, pegando

deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta

numa das extremidades, e descartando para

assistência, uma máscara cirúrgica e luvas

o

contentor

de

resíduos

apropriado,

higienizando as mãos de seguida e antes de
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colocar nova máscara substituí-la por out
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SITUAÇÕES TIPO A CONSIDERAR ALUNO – CASO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA
1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre, tosse e dificuldade respiratória.
2. Em caso de suspeita de infeção pelo COVID-19, o professor chama a funcionária para encaminhamento do discente para a sala de isolamento.
3. O docente desinfeta a mesa do aluno e as suas mãos (recorrendo ao detergente higienizante hidro-alcoólico e toalhetes disponíveis no kit).
5. Nas salas de mesa dupla, o professor manda o aluno companheiro desinfetar as mãos (recorrendo ao detergente para as mãos, solução à base
de álcool, e toalhetes disponíveis no kit).
5. O docente promove o arejamento imediato da sala.
6. A funcionária acompanha o aluno até à sala de isolamento.
7. O aluno desinfeta as mãos.
8. O aluno mede a temperatura.
9. A funcionária desinfeta as mãos e o termómetro.
10. De imediato a escola contacta com o Encarregado de Educação do aluno.
11. O Encarregado de Educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que
lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização
prévia do E.E.

SITUAÇÕES TIPO A CONSIDERAR ALUNO –C ASO FORA DO CONTEXTO DE SALA DE AULA
1. O aluno dirige-se à funcionária do pátio/corredor ou bloco mais próximo.
2. A funcionária questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre, tosse e dificuldade respiratória.
3. Em caso de suspeita de infeção pelo COVID-19, de forma serena e tranquila a funcionária acompanha o aluno à sala de isolamento.
4. O aluno desinfeta as mãos.
5. O aluno mede a temperatura.
6. A funcionária desinfeta as mãos e o termómetro.
7. De imediato será providenciado o contacto com o Encarregado de Educação do aluno.
8. O Encarregado de Educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que
lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização
prévia do E.E.

SITUAÇÕES TIPO A CONSIDERAR ALUNO – CASO AUTOCARRO
1. Em caso de suspeita, devido a tosse/espirros persistentes, o motorista informa a escola do sucedido.
2. Se a ocorrência se verificar na ida para a escola, ao chegar a esta, o aluno é encaminhado pelo motorista, via porteiro ou através de uma
funcionária que o acompanhará até à sala de isolamento e mede a sua temperatura.
3. De imediato a escola contacta com o Encarregado de Educação do aluno.
4. O Encarregado de Educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que
lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização
prévia do E.E.

SITUAÇÕES TIPO A CONSIDERAR FUNCIONÁRIO (DOCENTE/NÃO DOCENTE) - CASO
1. Tomada de consciência de sintomas de febre, tosse e dificuldade respiratória.
2. Dirige-se para a sala de isolamento.
3. O funcionário desinfeta as mãos e o termómetro.
4. Verifica a temperatura corporal.
5. Liga para a linha de Saúde e segue as orientações recebidas.

Em caso de emergência, o contacto é efetuado

• Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas

para o número de emergência médica (112).

COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;

Posteriormente, o profissional de saúde do SNS 24

• Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

questiona o doente (ou acompanhante) quanto a
sinais e sintomas e ligação epidemiológica

Devem ser prosseguidos os procedimentos do

compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.

“Fluxograma”.

Após avaliação, o SNS 24 informa:
Nota: Se o Encarregado de Educação não contactar o SNS 24 ou

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19:
a pessoa segue o procedimento normal da escola,

outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve
ser informada da situação pelo Diretor ou ponto focal do
estabelecimento de educação ou ensino.

de acordo com o quadro clínico apresentado.
Terminam os procedimentos constantes no Plano

Desta validação o resultado poderá ser:

de Contingência para COVID-19 e não se aplica o
restante “Fluxograma de atuação perante um caso

 Caso exista um caso suspeito de COVID-19

suspeito de COVID-19 em contexto escolar”;

triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: será

telefónica, é contactada de imediato a Autoridade

encaminhado de uma das seguintes formas:

de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local,
cujos contactos telefónicos devem constar num

• Autocuidado: isolamento em casa;

documento visível na área de isolamento, e estar
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gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor

• Isolamento dos contactos que estiveram

do estabelecimento de educação ou ensino.

sentados em proximidade na sala de aula ou
no refeitório ou outros contactos próximos

 A Autoridade de Saúde Local:

identificados;

• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e

Após

confirmação

laboratorial

encaminha para a sua realização;

Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a

• esclarece o caso suspeito, se for um adulto

investigação

ou o Encarregado de Educação, caso se trate

necessário):

epidemiológica

do

(in

caso,

loco,

a

se

de um menor sobre os cuidados a adotar
enquanto aguarda confirmação laboratorial

• Inquérito epidemiológico;

e sobre os procedimentos seguintes (no que

• Rastreio de contactos;

for aplicável da Orientação n.º10/2020 da

• Avaliação ambiental.

D.G.S.).
 A Autoridade de Saúde informa o caso, os
A deslocação para casa, para os serviços de saúde

contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento

ou para o local de realização de teste deve ser feita

de educação ou ensino sobre as medidas

em viatura própria, ou em viatura própria dos

individuais e coletivas a implementar, de acordo

Encarregados de Educação, caso seja menor de

com a avaliação da situação/risco efetuada,

idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada

nomeadamente:

uma viatura de transporte individual, não devendo
recorrer-se a transporte público coletivo. Durante

• Isolamento de casos e contactos,

todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s)

encerramento da turma, de áreas ou, no

acompanhante(s) devem manter a máscara

limite, de todo o estabelecimento de

devidamente colocada.

educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e

 A Autoridade de Saúde Local, no primeiro

ventilação dos espaços mais utilizados pelo

contacto com o estabelecimento de educação ou

caso suspeito, bem como da área de

ensino, procede a uma rápida avaliação da

isolamento (Orientação n.º 014/2020 da

situação/risco, para decidir a celeridade e

D.G.S.);

amplitude das medidas a adotar. Caso considere

•

necessário,

pode

de

produzidos pelo caso suspeito em dois sacos

proteção,

enquanto

confirmação

de plástico, resistentes, com dois nós

implementar
aguarda

laboratorial, nomeadamente:

medidas

Acondicionamento

dos

resíduos

apertados, preferencialmente com um
adesivo/atilho e colocação dos mesmos em
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contentores de resíduos coletivos após 24

(sem recurso a medicação) e melhoria

horas

significativa dos sintomas durante 3 dias

da

sua

produção

(nunca

em

ecopontos).

Para implementação de medidas e gestão de

consecutivos,

e

casos, a Autoridade de Saúde Local, pode mobilizar
e liderar uma Equipa de Saúde Pública.

• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR)
negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após
o início dos sintomas (nos doentes sem
internamento hospitalar por COVID-19) ou
dois

A D.G.S. 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 a Direção dos

testes

laboratoriais

(rRT-PCR)

negativos, com pelo menos 24 horas de
diferença, realizados, no mínimo, 14 dias
após o início dos sintomas (nos doentes com
internamento hospitalar por COVID-19).

resultados dos testes laboratoriais e:
Após determinação de cura e indicação da
 Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para
COVID-19, sendo aplicados os procedimentos
habituais da escola, incluindo de limpeza e

Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode
regressar ao estabelecimento de educação ou
ensino

desinfeção. Nesta situação são desativadas as
medidas do Plano de Contingência;
 Se o Caso for confirmado, com teste laboratorial
(rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve

Será considerado um surto em contexto escolar,

permanecer em isolamento até cumprir com os

qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção

critérios de cura documentada (Norma nº.

ativa e com ligação epidemiológica.

004/2020 da D.G.S.).

Perante casos de COVID-19, no estabelecimento

A definição do local de isolamento dependerá da

de educação ou ensino podem verificar-se

gravidade do quadro clínico e das condições de

diferentes Cenários:

habitabilidade de cada pessoa.
As pessoas com COVID-19, são consideradas
curadas quando:

• Apresentam ausência completa da febre

A.

“Surto” numa turma: casos numa
turma ou turmas que funcionem em
coorte. Nas coortes, as cadeias de

transmissão poderão ficar circunscritas a este
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grupo de contacto mais próximo;

B.
C.
D.

• Outros fatores.

“Surto” em várias turmas sem ligação
epidemiológica: casos que ocorrem

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação

em diferentes turmas no mesmo

de risco deve ser feita caso a caso, pela Autoridade

período temporal, mas sem ligação epidemiológica

de Saúde Local, e da mesma podem resultar

entre eles;

diferentes medidas a implementar.

“Surto” em várias turmas com ligação
epidemiológica: casos que ocorrem
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em diferentes turmas, resultantes de

transmissão secundária ou terciária dentro da

Após a realização da investigação epidemiológica,

comunidade escolar;

a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo

“Surto”

sem

controlo

de

transmissão: elevado número de

com a avaliação de risco, quais as medidas de
controle a implementar, podendo determinar:

casos em diferentes grupos da

comunidade escolar (alunos, pessoal docente e

• Isolamento de casos confirmados ou

não docente) com transmissão não controlada.

suspeitos;
• Isolamento de casos confirmados ou

Perante a existência de um “surto” num

suspeitos e isolamento profilático de

estabelecimento de educação ou ensino, será

contactos de alto risco;

necessário uma rápida atuação e aplicação de

• Encerramento de uma ou mais turmas;

medidas individuais e coletivas pela Autoridade de

• Encerramento de uma ou mais zonas da

Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de

escola;

um conjunto de fatores considerados na avaliação

• Encerramento de todo o estabelecimento

de risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local,

de educação ou ensino*.

tais como:
* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino
só deve ser ponderado em situações de elevado risco no

• Distanciamento entre pessoas;

estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser

• Disposição e organização das salas;

determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na

• Organização das pessoas por coortes;

tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.

•

Organização

estrutural

estabelecimento,

do

nomeadamente

No quadro seguinte apresentam-se medidas a

corredores e circuitos de circulação;

implementar

mediante

a

magnitude

da

• Ventilação dos espaços;

transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade

• Período entre o início de sintomas e a

escolar. Contudo, a intervenção de Saúde Pública e

identificação do caso suspeito;

respetivas medidas que são recomendadas devem

decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso.

epidemiológica em que a escola se insere, as

Estas medidas deverão ser adequadas à realidade

condições do mesmo, assim como a existência de

local e considerar, entre outros fatores, a situação

recursos necessários para controlo da transmissão.

CENÁRIOS

MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR
A Autoridade de Saúde Local decidirá de acordo com a avaliação de risco quais as medidas de controle a implementar, incluindo:

A

• Isolamento dos casos;
• Rastreio de contactos;
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• Isolamento profilático dos contactos de alto risco;
• Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto risco.
A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas adicionais em relação ao cenário A,
incluindo:

B

• Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias desde a data de início de isolamento profilático de todos os
contactos;
• Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a data de início de isolamento profilático de todos os
contactos.

C

Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas adicionais em relação ao cenário B, incluindo:

• Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco.
A Autoridade de Saúde Local, em articulação com as Autoridades de Saúde Regional e Nacional, pode considerar a necessidade de

D

escalar as medidas, avaliando o encerramento temporário do estabelecimento de educação ou ensino. A sua reabertura deverá
ocorrer quando a Autoridade de Saúde assim o determinar, com base no controlo da situação epidemiológica e quando esta não
representar risco para a comunidade escolar.

 Providenciar a limpeza e desinfeção
(descontaminação) da área de “isolamento”;
 Reforçar a limpeza e desinfeção,
Relativamente ao controlo ambiental, todas as
salas/áreas onde o Caso Confirmado esteve em
isolamento devem ser consideradas áreas críticas.
A limpeza e desinfeção do quarto de isolamento
deve ser efetuada depois das outras áreas e os
profissionais que a executam devem utilizar os
E.P.I. e no final do procedimento devem removêlos, descartá-los e higienizar as mãos. A Direção
deve:

principalmente
frequentemente

nas

superfícies

manuseadas

e

mais

utilizadas pelo doente confirmado, com
maior

probabilidade

de

estarem

contaminadas;
 Dar especial atenção à limpeza e
desinfeção do local onde se encontrava o
doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este);


Armazenar

os

resíduos

do

Caso

Confirmado em saco de plástico (com

espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser

que a propagação do vírus se mostra mais ativa,

fechado (ex. com abraçadeira), deve ser

identificados pelas autoridades de saúde.

segregado

Estes

e

enviado

para

operador

locais,

esclarecimentos
e

informações

de

dúvidas,

licenciado para a gestão de resíduos

recomendações

devem

ser

hospitalares com risco biológico.

consultadas na página da D.G.S. que será
atualizada sempre que se justifique.

A Autoridade de Saúde Local, comunica à D.G.S.

Durante a viagem devem seguir as recomendações

informações sobre as medidas implementadas na

das autoridades de saúde; evitar o contato

escola, e sobre o estado de saúde dos contatos

próximo com doentes com infeções respiratórias

próximos do doente.

agudas; lavar as mãos frequentemente com água
e sabão ou com uma solução de base alcoólica,
especialmente após contacto com uma pessoa
infetada ou partilha do seu espaço; evitar o contato

Para a população escolar e numa primeira fase, as

com animais; e evitar o consumo de produtos de

mensagens

origem animal, crus ou mal cozinhados.

devem

centrar-se

na

situação

internacional, na ligação epidemiológica a áreas

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que

afetadas, na definição de sinais, sintomas, formas

regressem, provenientes da China, principalmente

de transmissão e de atuação perante casos

de Wuhan, província de Hubei, Norte de Itália,

suspeitos.

Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão, ou que

Na atual situação, está indicada a aplicação das

tenham estado em contacto próximo e direto com

precauções básicas de controlo de infeção,

quem tenha regressado de país ou zona de risco

nomeadamente, medidas básicas de higiene, a

para a infeção por COVID-19, há menos de 14 dias,

etiqueta respiratória e a prática de segurança

e que apresentem sinais e sintomas de infeção

alimentar, para reduzir a exposição e a transmissão

respiratória aguda, com febre, tosse, e dispneia e

da doença.

nenhuma

Relativamente às visitas de estudo ao estrangeiro,

sintomatologia devem: (1) ligar 800 24 24 24 (Linha

uma vez que a O.M.S. e a D.G.S., não recomenda e

SNS24), informando sobre a sua condição de saúde

não decretou, nesta fase e, até ao presente

e a história de viagem, e seguir as devidas

momento, qualquer restrição de viagens, devendo

recomendações/orientações dos profissionais que

seguir as recomendações em relação à prevenção da

analisaram o risco: (2) manter a restrição social,

infeção, está aconselhada a ponderação sobre a

nomeadamente, não permanecendo em locais

oportunidade e conveniência de se realizarem

muito frequentados e fechados, sem absoluta

estas visitas de estudo, em particular a países ou a

necessidade

zonas com maior incidência de casos de infeção em

profissionais); (3) lavar frequentemente as mãos

outra

causa

(exceto

que

atividades

explique

letivas

a

e

com água e sabão (ou em alternativa, uma solução

24

à base de álcool), esfregando-as bem pelo menos

SNS24).

20 segundos; (4) adotar medidas de etiqueta
respiratória (tapar o nariz e boca quando espirrar
ou tossir com lenço de papel ou para o braço com
o cotovelo fletido e não para as mãos); deitar o

Este Plano foi elaborado de acordo com as

lenço de papel (de utilização única) para se assoar

diretrizes emanadas pela Direção-Geral de Saúde e

no lixo imediatamente após uso e lavar as mãos;

articulado com o Centro de Saúde de Mira.

(5) utilizar máscara cirúrgica, se a sua condição

O Plano será distribuído a todos os professores e

clínica o permitir; (6) evitar tocar nos olhos, no

divulgado na página da Escola na Internet.

nariz e na boca com as mãos sujas ou

Os representantes dos Pais e Encarregados de

contaminadas com secreções respiratórias; (7)

Educação

medir a temperatura corporal duas vezes por dia e

informação com as famílias dos alunos de todo o

registar os valores; (8) verificar se alguma das

Agrupamento, através da Associação de Pais e

pessoas com quem convive de perto, desenvolvem

Encarregados de Educação.

deverão

promover

contacto

e

sintomas; (9) caso apareça algum dos sintomas
referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não
se deslocar de imediato aos serviços de saúde.
Aqueles que regressem de outras áreas afetadas,
se tiveram contacto com pessoas infetadas por
2019-nCoV, devem nos 14 dias subsequentes
monitorizar o seu estado de saúde, estar atento à
tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda
evitar cumprimentos sociais como contacto físico;
ou se apresentarem sintomas sugestivos de
doença respiratória, durante ou após a viagem,
antes de se deslocarem a um serviço de saúde,
devem igualmente ligar 800 24 24 24 (Linha

O Plano será reavaliado e atualizado sempre que
necessário em articulação com o Centro de Saúde
de Mira.
Terminada a fase pandémica, a Equipa Operativa
procederá à elaboração de um relatório que
evidencie os aspetos que correram bem e os que
devem merecer algum ajustamento.
Esta análise permitirá melhorar o Plano de
Contingência e capacidade de resposta a situações
de crise que possam vir a ocorrer no futuro.
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