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ENQUADRAMENTO 

Sendo qualquer empresa responsável por assegurar aos seus trabalhadores condições de 

segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais 

de prevenção (art. 15.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação), mas 

atendendo a que estamos perante uma escola, o presidente da administração e os 

coordenadores pedagógicos definiram um plano de prevenção e de contingência que proteja 

adultos e crianças, no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus. 

O Colégio da Gandarinha está preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos 

membros da comunidade educativa não comparecerem no estabelecimento de ensino devido a 

doença, entre outras situações possíveis. Desta forma foi necessário avaliar: 

• As atividades desenvolvidas pelo estabelecimento de ensino que se podem reduzir ou 

encerrar/fechar/desactivar. 

• Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviço e 

logística) que são necessários manter para satisfazer as necessidades básicas dos alunos, 

• Os trabalhadores que necessários para garantir o funcionamento do estabelecimento 

de ensino; 

• As atividades do estabelecimento de ensino que podem recorrer a formas alternativas 

de trabalho ou de realização de tarefas (teletrabalho, reuniões por vídeo e 

teleconferências).  

A estruturação do nível de resposta de ação é definida atendendo ao atual conhecimento da 

propagação e desencadeia-se por três níveis: 

1) Divulgação massiva de informação; 

2) Recomendações sobre cuidados de higiene e precauções de contágio 

3) Monotorização de eventuais casos suspeitos; 

 

INFORMAÇÕES 

a) Com a entrada em vigor deste plano de contingência e acção, até que se justifique 

procedimentos diferentes, serão divulgados nos suportes físicos dentro do Colégio da 

Gandarinha, todos os comunicados, orientações e informações publicadas pela Direção 

Geral de Saúde.  

b) Sempre que se justificar serão emitidas explicações internas sobre algumas dúvidas que 

surjam no âmbito daqueles comunicados, orientações e informações; 

c) Será identificada a área de isolamento definida nos termos do ponto 5.2.1 da Orientação 

n.º 006/2020 emitida pela DGS, no dia 26/02/2020. 
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MONOTORIZAÇÃO DE EVENTUAIS CASOS SUSPEITOS 

De acordo com as mais recentes orientações da DGS estão definidos os conceitos de casos 

suspeitos, casos prováveis e casos confirmados.  

Critérios clínicos: Infeção respiratória aguda (febre, tosse ou dificuldade respiratória).  

Critérios epidemiológicos: história de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 

14 dias antes do início de sintomas; contacto com caso confirmado ou provável de infeção, nos 

14 dias antes do início dos sintomas.  

 

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

• por gotículas respiratórias;  

• pelo contacto direto com secreções infeciosas.  

• por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.  

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma 

superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, 

nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. Até à data não 

existe vacina ou tratamento para esta infeção.  
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FUNÇÕES 

Responsável de Segurança – Elemento nomeado, sobre o qual recai a decisão de ativar o 

Plano de Contingência, assumindo a sua gestão em situação de emergência. 

Delegado de Segurança – Elemento nomeado para gerir o Plano de Contingência. 

Grupo de Apoio – Trata-se da comissão que reúne com o Responsável de Segurança, após a 

declaração desta, tendo como principais funções ajudar a tomar decisões. 

Chefe de secção – Assegura a limpeza e desinfecção das instalações, locais e superfícies 

frequentemente utilizadas com maior probabilidade de estarem contaminadas 

 

RESPONSABILIDADES 

Responsável de Segurança – Irmã Berta Carriço 

• Ativa o Plano de Contingência; 

• Convoca o grupo de apoio; 

• Atribui missões específicas a cada membro; 

• Mobiliza e coordena os grupos necessários; 

• Define o tipo de informação a fornecer ao exterior; 

• Declara o fim da emergência.  

Delegado de Segurança – Lurdes Araújo 

• Determina a natureza e extensão da pandemia; 

• Coordena as equipas; 

• Acompanha o evoluir da situação e revê as estratégias adaptadas; 

• Garante que o registo do desenvolvimento da situação é iniciado e mantido; 

• Decide e implementa as ações de contenção; 

• Coordena as ações de ligação às entidades externas; 

Grupo de Apoio – Margarida Mateus, Daniela Ribeiro, Lúcia Silva e Branca Silva 

• Avalia os impactos da pandemia na Fundação Condessa de Penha Longa; 

• Assegura o funcionamento de processos ou operações que não podem parar; 

• Controla os acessos para evitar contaminações; 

Chefe de secção – Alzira Silva 

• Colabora com as entidades internas, seguindo os procedimentos que estiverem em 

vigor; 

• Assegura que os fornecimentos/chegadas de materiais/serviços são controlados; 

• Assegura a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento; 

• Assegura a limpeza e desinfeção das instalações principalmente nas superfícies 

frequentemente utilizadas com maior probabilidade de estarem contaminadas.  
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IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS 

Processo crítico, no âmbito do Plano de Contingência, é aquele que, se deixar de ser realizado 

durante o período que dure a pandemia, produz consequências graves para a Fundação 

Condessa de Penha Longa ou para terceiros. 

Como consequências graves entendem-se prejuízos legais, financeiros e ou de segurança ou 

ambiente de pessoas e bens. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE RH MÍNIMO PARA A CONTINUIDADE DAS 

ATIVIDADES/SERVIÇOS 

Considerando o cenário mais grave com uma taxa de absentismo de 50% durante o período de 

pandemia, encontram-se definidos os RH mínimos para garantir os Processos Críticos. 

O cenário abaixo apresentado tem por base uma quebra próxima de 50 % de utentes, e um 

horário de funcionamento de 12 horas. 

O nº de utentes diários é de 176 crianças, distribuídas do seguinte modo: 

Berçários: 12 bebés 

Salas 1-2 anos: 16 + 17 

Salas 3, 4 e 5 anos: 21 + 17 + 19 

Escola: 18+16+21+19 

CATL: 18+16+21+19 

Tabela 1 – Nº de RH mínimo para garantir os processos críticos 

PROCESSOS CRÍTICOS 
RH 

AFETOS 
TAXA DE 

ABSENTISMO 

Nº RH MÍNIMO 
PROCESSOS 

CRÍTICOS 

Cozinha 3 66% 2 

Berçários 1 e 2 6 50% 3 

Sala 1 e 2 4 50% 2 

Salas Pré-Escolar (3, 4 e 5) 6 50% 3 

Escola 4 50% 2 

CATL 4 50% 2 

Limpeza 2 50% 2 

Tendo em conta que os espaços de creche e jardim-de-infância, consideremos que recorrer a 

pessoal externo (educadoras, auxiliares ou outras) põe em causa a estabilidade emocional das 

crianças e deixa aos encarregados de educação sem referências. 

 

COMUNICAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

• Comunicação do plano de contingência; 

• Colaboram com as entidades internas, seguindo os procedimentos que estiverem em 

vigor. 

  



Fundação Condessa de Penha Longa   
Colégio da Gandarinha                 02/03/2020 

Plano de Prevenção e Contingência 

PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFECÇÃO 

POR SARS-CoV-2 DE UTENTES/TRABALHADORES 

 

SALA DE ISOLAMENTO 

A sala de isolamento tem como principal objetivo evitar a propagação de doença transmissível 

na empresa e na comunidade.  

A sala de isolamento será a sala multifunções no edifício principal, junto ao gabinete da irmã 

superiora, e tem como finalidade evitar ou restringir o contacto com o utente/trabalhador 

infetado (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 

suspeito) e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes 

utentes/trabalhadores.  

 

CUIDADOS PREVENTIVOS   

MEDIDAS GERAIS  

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir têm em conta as vias de transmissão 

direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados).  

Higienização das mãos  

• Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos;  

• Se estes não estiverem disponíveis utilize um desinfetante para as mãos 

que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das 

mãos e esfregando-as até ficarem secas;  

• Sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos 

estiverem visivelmente sujas; 

Etiqueta respiratória  

• Evitar tossir ou espirrar para as mãos;  

• Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido 

ou usar lenço de papel; 

• Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias; 

 

Colocação de máscara cirúrgica  

• Incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara; 

Conduta social  

• Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre 

estes e os utentes - evitar o aperto de mão,  

• Evitar reuniões presenciais,  

• Evitar contactos e trocas de afetos  
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ÁREAS / LOCAIS DE TRABALHO  

Receção 

• Cumprir com o Plano de Limpeza dos locais; 

• Limpar e desinfetar frequentemente as superfícies habitualmente contactadas pelos 

utentes e por todos os colaboradores (ex.: balcão, rato e teclado de computadores, 

utensílios de escrita, chaves, etc.). 

• Estar atento a qualquer sintoma que os utentes ou outros colaboradores possam 

apresentar como forma de prevenção; 

• Lavar e desinfetar frequentemente as mãos, de acordo com o procedimento referido 

acima; 

• Evitar contactos físicos desnecessários com os utentes; 

Cozinha / Refeitório 

• Cumprir com o código das boas práticas; 

• Cumprir com o Plano de Limpeza da cozinha; 

• Lavar louça e utensílios na máquina de lavar loiça. Certificar que a temperatura de 

enxaguamento final atinge os 80ºC; 

• Vestuário, panos, mopas, toalhas e outras roupas devem ser lavados diariamente; 

Berçário, Salas e Polivalente 

• Ensinar e/ou lavar frequentemente aos mãos aos utentes (4 meses até aos 6 anos de 

idade); 

• Impedir que as crianças toquem nos olhos, nariz e boca (sempre que aplicável); 

• Ensinar as crianças, quando aplicável, a espirrar e tossir tapando o nariz e a boca com 

o braço ou lenço de papel, que deverá ser colocado de imediato no lixo; 

• Evitar a partilha de brinquedos, e material escolar; 

• Cumprir com o plano de limpeza. 

 

INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DOS COLABORADORES E DIRIGENTES  

A informação dos trabalhadores e utentes será feita através de: 

- Afixação de cartazes na receção, portas das alas de creche e pré-escolar, sala polivalente e 

instalações sanitárias de crianças e de adultos; 

- Realizando ações de formação; 

- Distribuindo toda a informação que se julgar pertinente. 
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MEIOS DISPONÍVEIS 

- Disponibilização de termómetros digitais na sala de isolamento, na creche, no pré-escolar, na 

recepção, e na sala polivalente; 

- Solução anti-séptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar nos locais acima referidos; 

- Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70 

micra) localizado na sala de isolamento; 

- Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após 

utilização; 

- Kits de emergência, na sala de isolamento e no gabinete da direcção. 

Conteúdo Kit de emergência: 

- 1 cópia do procedimento de atuação (Anexo A) 

- 2 máscaras de proteção; 

- Embalagem de lenços de papel; 

- Saco de plástico para acondicionar os lenços usados; 

- 2 Par de luvas látex. 

O kit de emergência a colocar na sala de isolamento deve conter também: 

 - Água engarrafada; 

 - Alimentos não perecíveis (como por exemplo bolachas). 

 

CONTATOS DE EMERGÊNCIA  

 

Entidade Função N.º 

SNS 24 NA 808  24 24 24 

Irmã Berta Carriço Responsável de Segurança 965828843 

Lurdes Araújo Delegado de Segurança  256881525 

Alzira Silva Chefe de Secção 914206815 

 Médico Ação contínua 264288718 

   

   

 

 

 



Fundação Condessa de Penha Longa   
Colégio da Gandarinha                 02/03/2020 

Plano de Prevenção e Contingência 

 

 



Fundação Condessa de Penha Longa   
Colégio da Gandarinha                 02/03/2020 

Plano de Prevenção e Contingência 

 


