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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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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

FUNÇÕES 

Ponto Focal – É contactado quando há suspeita. Pode realizar o contacto telefónico com o 
SNS 24 ou outras linhas se tiver autorização prévia do encarregado de educação.  

 

RESPONSABILIDADES 

• Ativa o Plano de Contingência; 

• Convoca o grupo de apoio; 

• Atribui missões específicas a cada membro; 

• Mobiliza e coordena os grupos necessários; 

 

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. 

 

COMUNICAÇÃO COM OS FORNECEDORES 

• Comunicação do plano de contingência; 

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

vigor. 
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PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFECÇÃO 

POR SARS-CoV-2 DE UTENTES/TRABALHADORES 

 

PERCURSOS  

No caso de existir suspeita de um possível caso de infeção deve seguir-se a sinalética 
horizontal identificada (setas cor vermelha).  

 

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; 
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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  

 

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. 
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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. 

 

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 Ponto Focal 965828843 
Lurdes Araújo Substituto 256881525 
 Médico Ação Contínua 264288718 
Centro de Saúde de 
Cucujães covid19 

 914886444 
966753829 
969414712 
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GESTÃO DE CASOS 

 

ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM CASO 

SUSPEITO DE COVID-19  

 

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 

 

1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no 

estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos 

constantes no seu Plano de Contingência e é contactado o ponto focal designado previamente 

pela Direção do estabelecimento de educação (Anexo 1).  

2.º) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um 

adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no 

Plano de Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate de 

um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento deve constar o 

fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar (Anexo 3).  

3.º) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de 

educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de 

educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em 

veículo próprio.  
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4.º) Na área de isolamento, 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 encarregado de educação. 

 

ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM CASO 

CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO  

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, 

devem ser seguidos os seguintes passos: 
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PROCEDIMENTO DE ACTUAÇÃO EM CASO DE DETEÇÃO DE UM CASO 
SUSPEITO 

 

• Qualquer trabalhadora com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique uma trabalhadora ou um utente (criança desde os 

4 meses aos 10 anos) com critérios compatíveis, deve telefonar imediatamente para 

o responsável de Segurança, informando-o do caso suspeito; 

 

(Caso não consiga contactar o primeiro nome da lista, marque o seguinte) 

Nome Telemóvel 

Irmã Berta Carriço  965828843 

Lurdes Araújo  256881525 

 

• Se o caso suspeito for um utente (criança desde os 4 meses aos 10 anos), os pais 

serão imediatamente contactados sobre a suspeição, e informados da existência de 

um procedimento de atuação para casos suspeitos na Fundação Condessa de Penha 

Longa, podendo estes optar por ir buscar o utente ou que se ponha em ação o plano. 

Caso seja acionado o plano, a criança será sempre acompanhado pela respetiva 

auxiliar ou educadora da sala. 

• Se o caso suspeito for um utente, a educadora ou a auxiliar que o vão acompanhar 

para sala de isolamento, e na sala de isolamento, devem recorrer de imediato Kit de 

emergência e colocar uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, e se aplicável 

colocar também ao Utente (caso seja possível). 

• Se o caso suspenso for uma trabalhadora esta deve informar o responsável de 

segurança, recorrer ao Kit de emergência, colocar uma máscara e luvas, e dirigir-

se para a sala de isolamento; 

• Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) 

do doente. 

•  Logo que cheguem à sala de isolamento, devem proceder do seguinte modo: 

- Lavar as mãos; 

- Proceder à verificação dos sintomas; 

•  O responsável de Segurança deve ligar de imediato para a LINHA SAÚDE 24: 808 24 

24 24. 
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Ao estabelecer a comunicação, proceder do seguinte modo: 

a) Indicar de onde fala; 

b) Indicação de caso de suspeita de contágio com o COVID-19; 

c) Nome do suspeito de contágio;  

d) Idade; 

e) Informar que vai passar ao colaborador que se encontra em isolamento, para 

que este forneça informação sobre os sintomas que apresenta, ou caso 

seja uma criança, o responsável de segurança informa dos sintomas; 

 

•  Caso o responsável de segurança não consiga ligação com a LINHA SAÚDE 24, o 

suspeito de contágio deve aguardar na sala de isolamento, sendo-lhe disponibilizadas 

todas as condições necessárias;  

• O suspeito de contaminação com o vírus do COVID 19 - trabalhadora, ou utente com 

acompanhante, deve permanecer no interior da sala de isolamento até as 

autoridades sanitárias procederem à avaliação da Situação; 

• Na situação de caso suspeito validado este deve permanecer no interior da sala 

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; 

• A sala de isolamento fica interditado exceto aos trabalhadores designados para 

prestar assistência; 

• Todos os contactos com o Caso Suspeito devem ser registados no Anexo B; 

• O Responsável de Segurança colabora com a Autoridade de Saúde Local na 

identificação dos contactos próximos do doente; 

• O Responsável de Segurança informa os encarregados de educação e 

trabalhadores da existência de caso suspeito validado, a aguardar resultados de 

testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos. 

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 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 

a unidade dos resultados dos testes laboratoriais  

• Se o Caso for confirmado, a sala de isolamento deve ficar interditado até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde 

Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde 

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da sala de isolamento: 
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- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas.  

- Armazenar 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 

PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 
 

Contacto Próximo – Cliente ou trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. 

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de alto risco de exposição ou 

baixo risco de exposição (casual). 

 

Alto risco de exposição Baixo risco de exposição 

- Criança/trabalhador que partilhe o mesmo 

espaço (sala, polivalente, refeitório, 

instalações sanitárias, dormitórios) 

− Criança/trabalhador que esteve face-a-face 

com o Caso Confirmado ou que esteve com 

este em espaço fechado; 

− Criança que partilhou com o Caso 

Confirmado brinquedos, material escolar, ou 

outros objetos ou equipamentos que possam 

estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias. 

 

- Criança/trabalhador que 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). 

− Trabalhadores que prestaram assistência ao 

Caso Confirmado, desde que tenham) seguido 

as medidas de prevenção (ex. utilização 

adequada da máscara e luvas; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos). 

  

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 a caso confirmado.  
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Vigilância de contactos próximos 

Alto risco de exposição Baixo 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. 

− Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

− Acompanhamento da situação pelos 

Serviços de saúde da empresa 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 
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ANEXO 1 

 

Unidade de Saúde Pública 

ACES II Miguel Ângelo Carvalho Santos Portela 

Rua Prof. Ângelo Fonseca – 186 3720-287 Oliveira de Azeméis 

256 664 070 

 

 

Autoridade de Saúde Local 

ACES Aveiro Norte 

Pedro Miguel da Silva Azevedo Ferreira 

Rua Prof. Ângelo da Fonseca, 186 3720-287 Oliveira de Azeméis 

256664070 

 

Ponto Focal 

Irmã Berta Carriço 

965828843 

 

Substituto 

Lurdes Araújo 

256881525 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 


