Plano de
Contingê ncia
Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira
O presente Plano de Contingência define um conjunto de orientações que permite a
preparação e adequação da resposta de cada escola, centrando-se nas questões
operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes,
trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da atividade.

Versão atualizada em 10-09-2020

1 – ENQUADRAMENTO

O presente Plano de Contingência é elaborado tendo em consideração as
disposições constantes do Despacho nº 2836-A/2020, de 02 de março de 2020, as
informações contidas nas Orientações nº 006/2020 de 26 de fevereiro de 2020 e nº
024/2020 de 08 de maio de 2020 da Direção Geral de Saúde (DGS) assim como as
indicações da DGEstE/DGE/DGS e o Referencial Escolas – Controlo da transmissão de
COVID-19 em contexto escolar divulgado em 04 de setembro de 2020.
Aplica-se a todas as escolas que constituem o Agrupamento, visa, através da
implementação de diferentes estratégias, a prevenção da doença e a minimização do
risco de transmissão do novo coronavírus e indica os procedimentos a seguir por todos os
atores institucionais, perante a ocorrência de uma ou mais situações de Coronavírus
(COVID-19).
As indicações aqui expressas são válidas para visitantes, alunos, pessoal docente e
não docente e devem ser rigorosamente respeitadas e seguidas por todos.

1.1.

O QUE É A COVID-19?

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente,
febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os
quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do
paladar ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. Acresce que a
pessoa infectada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática).

O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em
janeiro de 2020 na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido
identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan, doença
entretanto designada como COVID-19. A fonte da infeção é, ainda, desconhecida.
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1.2.

COMO SE TRANSMITE?

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através
de:
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz
ou olhos de pessoas que estão próximas.
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente
infetados em espaços fechados.

1.3. PRINCIPAIS SINTOMAS /TEMPO DE INCUBAÇÃO
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória
aguda, como febre, tosse e dificuldade respiratória. Em casos mais graves, pode levar a
pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e
eventual morte.
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido
desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A
transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de
sintomas.

1.4. COMO DEVEMOS PROTEGER-NOS?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene, etiqueta
respiratória e práticas de segurança alimentar para reduzir o risco de exposição e
transmissão da doença:
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 Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória;
 Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contacto direto com
pessoa/s doente/s;
 Adotar medidas de etiqueta respiratória:
- tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir;
- Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;
- 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;
- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias.

MUITO IMPORTANTE:

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem
durante pelo menos 20 segundos;
• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da
casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;
• Não partilhar alimentos e garrafas de água.
• Dentro da sala de aula, não partilhar materiais.

Os docentes, funcionários, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado
ou que tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país
ou zona de risco para a infeção pela COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias
subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas
vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias.
Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.
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2 – PLANO DE CONTINGÊNCIA

2.1. Procedimentos:

 Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS);
 Esclarecimento, em sala de aula, relativo à propagação do vírus e
comportamentos a adotar;
 Divulgação / envio de informação por correio eletrónico e/ou outro meio à
comunidade educativa;
 Reforço das medidas de higiene a adotar, de acordo com as orientações
emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).
 Divulgação de regras de funcionamento específicas relativas aos diferentes
serviços a disponibilizar (Bufete, Refeitório, Biblioteca…)
2.2 Organização Geral

- Acesso ao Recinto Escolar
1 – É obrigatório o uso de máscara no acesso e permanência dentro do recinto
escolar.
2 – É obrigatória a higienização das mãos à entrada e à saída da escola.
3 - Devem ser respeitadas as regras de segurança e de distanciamento físico,
dentro e fora do espaço escolar.
4 – No acesso às salas de aula, a circulação é feita sempre pelo lado direito, de
acordo com a sinalética.
-

Funcionamento em Sala de Aula
1 - As mesas devem permanecer sempre dispostas com a mesma orientação, uma

vez que os alunos não podem estar virados de frente uns para os outros.
2 – A porta e as janelas devem manter-se abertas para permitir a renovação
frequente do ar.
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4 - As superfícies de uso comum, assim como os puxadores e interruptores não
devem ser tocados por mais do que um dos elementos presentes na sala de aula.
5 - O material escolar individual não pode ser partilhado entre alunos.

Jardim de Infância

As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação préescolar pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas
por um profissional destacado para o efeito, como forma de evitar a circulação de
pessoas externas no interior do recinto escolar.



As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado
no espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no Jardim de Infância,
devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Todos os profissionais
presentes deverão cumprir esta mesma orientação.


As crianças não devem levar de casa brinquedos ou outros objetos não
necessários.


As crianças não devem permanecer no Jardim de Infância por um período superior
ao estritamente necessário.

As crianças, bem como os profissionais a prestar serviço no Jardim de Infância,
com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no
estabelecimento de educação pré-escolar.

As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou
outros espaços, os mais amplos e arejados, de forma a evitar o contacto entre pessoas de
grupos diferentes.

Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das
atividades (depois de organizado todo o espaço, em virtude das regras de segurança e
higiene a cumprir) têm de estar encerrados.

Devem ser definidos percursos de circulação de entrada e de saída, bem como de
acesso às salas, permitindo uma melhor orientação espacial de crianças e adultos e, ao
mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos, criando-se
“espaços sujos” e “espaços limpos”
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 Com o mesmo objetivo, deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho.

 Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em
mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas,
garantindo-se a existência de material individual necessário à realização de cada uma
das atividades.

 Na organização das atividades, devem privilegiar-se aquelas que possam decorrer
no exterior, em regime rotativo de grupos, procedendo-se à higienização dos
equipamentos, após utilização de cada grupo.

 Nas atividades a desenvolver, devem utilizar-se materiais facilmente higienizáveis,
de utilização individual, evitando-se aqueles que, pelas suas características, apresentam
maior risco de contaminação.



Torna-se necessário assegurar que os objetos partilhados pelas crianças são

devidamente desinfetados entre utilizações.

 Os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, deverão ser
previamente removidos das salas com vista ao reforço da limpeza e desinfeção dos que lá
permanecerem.

 Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de
distanciamento e higiene:
a) A deslocação para a sala de refeições deve ser desfasada para evitar o cruzamento de
crianças;
b) Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos, sempre
acompanhadas, para que o façam de forma correta;
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c) Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de
distanciamento físico possível entre crianças;
d) Sempre que haja lugar a mais de um turno, deve ser realizada, a adequada limpeza
e desinfeção das superfícies utilizadas;
e) Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
Na sala de refeição, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto
acompanham as crianças.

Muito Importante:



A lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal docente e não

docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no
estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de
banho, e sempre que regressem do espaço exterior.


A utilização de equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo

o pessoal docente e não docente, assegurando-se que, em nenhuma situação, são
colocadas máscaras às crianças.

Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente
podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com
máscara, evitando o contacto com as crianças
Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser
ligados em modo de recirculação do ar.
Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico,
fechado.
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Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá
seguir as presentes orientações.
Prática da Educação Física
No respeito pelo Princípio da Precaução em Saúde Pública, torna-se necessário o
uso de máscara na entrada e saída das instalações por todos os elementos que utilizem
espaços (abertos ou fechados) adstritos à lecionação da disciplina de Educação Física,
enquanto medida de proteção adicional ao distanciamento físico, à higiene das mãos e à
etiqueta respiratória.
No caso dos docentes de Educação Física, é dispensado o uso de máscara apenas
durante a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de
exercício físico. O mesmo é válido para os alunos, durante a realização de exercício físico.
No respeito pelas regras de prevenção e controlo da doença, assim como de
outras medidas de higienização e controlo ambiental, a organização dos recursos
espaciais e da atividade inerentes à disciplina de Educação Física terá em consideração:

 Existência de circuitos de acesso às instalações desportivas
 Desinfeção do calçado no acesso às instalações desportivas
 Lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes
operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros
locais onde decorra a prática de desporto, com recurso a água e sabão
 Delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento dos
alunos (ex.: marcações no chão, linhas delimitadoras, etc.)
 Limpeza e desinfeção de espaços e equipamentos utilizados, no início do
dia, antes e depois de cada utilização
 Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados (Ginásios), será
assegurada, nos intervalos, a abertura de portas e/ou janelas, com vista à necessária
circulação do ar
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Adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo

distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a
Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico.

Laboratórios/Salas TIC/Salas de Educação Visual/Musical
Serão adotadas, com o devido reforço, as regras gerais de higienização previstas
neste Plano.
Serviços
Refeitório
Estão concebidos períodos de almoço desfasados entre turmas, de forma a
respeitar as regras de distanciamento e evitar a concentração de alunos;

Os utentes deste serviço devem:

 Lavar/desinfetar as mãos antes e após o consumo de qualquer refeição
 Utilizar obrigatoriamente a máscara, exceto no período de refeição
 Respeitar os circuitos de entrada e saída, cumprindo as regras de
distanciamento físico
 Ocupar apenas os lugares assinalados.

A equipa responsável pelo Refeitório deve:

 Fornecer talheres e guardanapos devidamente embalados;
 Proceder à higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada
utilização;
 Assegurar a ventilação e renovação do ar das instalações.
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Bufetes
Os utentes dos Bufetes devem:
 Proceder à higienização das mãos antes e após o acesso ao respetivo balcão de
atendimento;
 Utilizar máscara, exceto no período de refeição;
 Respeitar o distanciamento físico.
Não é permitido consumir alimentos ao balcão.

Papelaria
No acesso a este espaço, têm de ser respeitadas as normas gerais de
procedimento adotadas para a escola, assim como as que constam da respetiva
sinalização.

Biblioteca Escolar

No acesso a estes espaços, têm de ser respeitadas as normas gerais de
procedimento adotadas para a escola, assim como a lotação estipulada, em função das
suas dimensões (cf. Regulamento Específico de utilização).

Serviços de Administração Escolar

O acesso a este Serviço obedecerá às normas gerais superiormente definidas para
a Administração Pública. Privilegiar-se-á a comunicação por telefone e por via digital,
através de email, adotando-se, nas situações que exijam presença física, as regras de
higienização e distanciamento previstas no presente Plano.
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2.3. Procedimentos perante a identificação de um Caso Suspeito

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser adotados os seguintes
procedimentos:

1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente na
escola, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes deste
Plano de Contingência e é contactado o ponto focal (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, visualmente assinalados.
Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área
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de isolamento existe informação sobre o fluxo de atuação perante um caso suspeito de
COVID-19 em contexto escolar (Anexos 2 e 3)
3.º) Caso se trate de um menor de idade, deve ser 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 frequentado pelo
seu educando, preferencialmente em veículo próprio.
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 só pode realizar o contacto telefónico se tiver
autorização prévia do encarregado de educação.
Na sequência da triagem telefónica:

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica
(SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo
com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de
Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante
um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.

• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS
24 ou outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:
o Autocuidado: isolamento em casa;
o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde
Primários;
o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

Devem ser prosseguidos os procedimentos constantes do “Fluxograma de atuação
perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.
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Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas
criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo
diretor ou pelo ponto focal.

5.º) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de
triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de
Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos constam de um documento visível na
área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor.
6.º) A Autoridade de Saúde Local:
• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso
se trate de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação
laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação
n.º10/2020 da DGS).
A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de
teste deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de
educação, caso seja menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma
viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo.
Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem
manter a máscara devidamente colocada.
7.º) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com a escola, procede a uma
rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a
adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto
aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:

• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de
aula ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados;

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local prosseguirá
com a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
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•

Inquérito epidemiológico;

•

Avaliação ambiental

8.º) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e a escola
sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da
situação/risco efetuada, nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite,
de todo o estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados
pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de
plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e
colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua
produção (nunca em ecopontos).
Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local,
pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora da escola devem ser seguidos os
seguintes passos:
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1.º) Perante a comunicação à escola, de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa
que tenha frequentado a mesma, deverão ser imediatamente ativados todos os
procedimentos constantes neste Plano de Contingência e ser contactado o ponto focal.

2.º) A Direção ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.

3.º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura
a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):

• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.

4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os
contactos de alto e de baixo risco e a escola, sobre quais as medidas individuais e
coletivas a implementar, nomeadamente:

• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de
todo o estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo
caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de
plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e
colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua
produção (nunca em ecopontos).
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2.4. Medidas a adotar pelo caso confirmado

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve
permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma
nº. 004/2020 da DGS).
A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das
condições de habitabilidade de cada pessoa.
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:

• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria
significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e
• 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 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).
Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa
pode regressar à escola.

2.5. Rastreio de Contactos
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida
identificação de pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID19, garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com vista à interrupção da
transmissão da doença.

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):
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2.6. Identficação dos Contactos

O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um
caso de COVID-19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso,
incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os
coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma n.º
015/2020 da DGS).
2.7. Classificação dos Contactos

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição,
sendo os contactos classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto risco e
de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação epidemiológica, de acordo
com a Norma n.º 015/2020 da DGS.

2.8. Medidas individuais a aplicar aos contactos

Contactos de alto risco
Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos
procedimentos de:
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• Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de
Saúde, até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º
3103-A/2020);
• Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;
• Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.

Contactos de baixo risco

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos
procedimentos de:

• Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de
educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última
exposição.

2.9. Medidas coletivas a adotar pela escola

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:

• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou
ensino;
• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.
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*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser
ponderado em situações de elevado risco no 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.
3. Gestão de surtos

Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais
casos com infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam
dois ou mais casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que doravante
ambas se designam como “surtos”.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem
verificar-se diferentes Cenários:

A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que venham a realizar
atividades em comum, isto é, funcionem em coorte. Nas coortes, as cadeias de
transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em
diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre
eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em
diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da
comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes
grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão
não controlada.
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Perante a existência de um “surto”, será necessário uma rápida atuação e
aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas
a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco,
realizada pela Autoridade de Saúde Local, tais como:

• Distanciamento entre pessoas;
• Disposição e organização das salas;
• Organização das pessoas por coortes ;
• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e
circuitos de circulação;
• Ventilação dos espaços;
• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;
• Outros fatores.

É importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela
Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a
implementar em cada escola.
3.1.

Implementação de medidas

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local
decidirá, de acordo com a avaliação de risco, quais as medidas de controle a
implementar, podendo determinar:

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;
• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de
contactos de alto risco;
• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas da escola;
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• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.

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

A intervenção de Saúde Pública e respetivas medidas que são recomendadas
devem decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso. Estas medidas deverão ser
adequadas à realidade local e considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica
em que o estabelecimento de educação ou ensino se insere, as condições do mesmo,
assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão.

4. Sala de isolamento

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser
expostos e infetados. Em cada escola existe uma sala de “isolamento” devidamente
identificada e equipada que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto
com quem apresente os sintomas acima descritos:
Escola

Sala de Isolamento

Ponto Focal

ESHN

Sala - PES

Suzete Franco
Ivone Pereira
Paula Jesus
Ana Paula Gomes
Profª Manuela Batista

EB2.3 Maxial

Enfermaria

Celsa Bértolo
Carla Cardoso

JI Abrunheira

Espaço contíguo à Sala
principal

Catarina Beiramar

JI Aldeia Grande

Sala 2

Ana Rita Vitorino
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JI Ameal

Sala/prolongamento

Andreia Jorge
Gracilda Rodrigues

JI Matacães

Espaço contíguo à Sala
principal

Teresa Crispim

EB1 Ereira

Sala 2

Sónia Rodrigues

EB1 Matacães

Sala 2

Susana Pinto

EB1/JI Maxial

Sala/prolongamento

Ana Isabel Faria
Paula Batista

EB1 /JI Monte Redondo

Gabinete

Isabel Taverna

EB1/JI Outeiro Cabeça

Gabinete

Palmira Santos
Verónica Rodrigues

EB1 Ramalhal

PFL

Luísa Sérgio

Coordenadora ESHN

Ana Paula Costa

Coordenador EB2.3

Gonçalo Bernardino

Coordenadora JI e EB1

Teresa Félix

Cada sala de isolamento está equipada com cadeira e/ou marquesa, água e alguns
alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de
plástico), álcool a 70%, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e
termómetro. Nesta área, ou próximo, existe uma instalação sanitária devidamente
equipada, nomeadamente com sabão azul e toalhetes de papel, para a utilização
exclusiva dos indivíduos (alunos, funcionários, docentes …) com sintomas/caso suspeito.

Página
22

Pack de alimentos e consumíveis a assegurar na área de isolamento:
- Garrafas de água;
- Mini pacotes de bolachas;
- Pacotes de sumo laranja.

Kit de descontaminação/higienização para a área de isolamento:
- Máscaras;
- Batas descartáveis;
- Luvas latex/ descartáveis;
- Toalhetes de papel descartável;
- Gel desinfectante.

Monitorização diária da situação
Os procedimentos deverão ser reajustados/enquadrados de acordo com a
evolução da situação no AEHN e com as informações/orientações superiormente
emanadas.

5.

Comunicação e Informação

Constituem a equipa responsável pela articulação/comunicação/informação os
elementos anteriormente indicados os quais devem realizar uma avaliação periódica
deste Plano, envolvendo, tanto quanto possível:
- representantes do pessoal docente e não docente
- a equipa de saúde
- alunos
- pais/Encarregados de Educação

As reuniões periódicas com a comunidade permitirão um balanço da aplicação deste
Plano, conduzindo a uma eventual proposta de atualização e melhoria.
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6 – HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL DA ESCOLA
FREQUÊNCIA DA LIMPEZA

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada com frequência diária e
sempre que se mostrar necessário, de acordo com as seguintes indicações:
• Casas de banho – pelo menos uma vez de manhã e uma vez à tarde;
• Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas
de contacto frequente – pelo menos uma vez de manhã e uma vez à tarde;
• Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
• Salas de professores – de manhã , à tarde e à noite.

LIMPEZA DE ESPAÇOS FECHADOS (Salas de aula, salas de professores, entre outros):


A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e
das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída.


O chão deverá ser o último a ser limpo.


Deve haver especial cuidado na limpeza dos objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de
computadores; telefones e outros) e das áreas mais frequentadas.

PROCEDIMENTOS GERAIS
• Lavar, em primeiro lugar, as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;
• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que
possível;
• Enxaguar as superfícies só com água;
• Deixar secar ao ar.
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PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas;
interruptores de luz; telefones; botões de elevadores; torneiras; manípulos de autoclismos;
corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos
eletrónicos ou outros que sejam de manuseamento frequente.
• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção
com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento
da utilização (conforme instruções do fabricante).
• Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na
composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e
desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros
espaços. Devem ser utilizados panos diferentes para a limpeza dos lavatórios e das áreas à volta
destes e para o exterior das sanitas.
A limpeza das casas de banho deve observar a seguinte sequência:
1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à
volta destes;
2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
2.1. Parte interior:
- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5
minutos;
- Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo;
- Volte a puxar a água.
2.2. Parte exterior:
- Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;
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- Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e os
lados);
- Passar o pano só com água;
- Deixar secar ao ar;
- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
No final da limpeza, deverá voltar a ser passado um pano humedecido em desinfetante em todas
as torneiras.
6. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.
PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores deverá ser feita de acordo com os
seguintes produtos e técnicas:
a) Agentes de desinfeção:
Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%. Se tiver
de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 70o
(para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio).
b) Método de aplicação:
A limpeza deve ser húmida com:
i. Balde e esfregona para o chão;
ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver
condições para serem lavados e desinfectados pelo calor, em máquina de lavar;
iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o
desinfetante possa atuar eficazmente.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA EFETUAR A LIMPEZA
 Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa);
 Máscara;
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 Luvas reutilizáveis resistentes aos desinfetantes;

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES A TER EM CONTA NA DESINFEÇÃO DE UMA ÁREA
• Equipamentos de Proteção Individual (EPI):
Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados,
quer de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este
traga agentes contaminadores do exterior para a área da desinfeção.

• Entrada na “área suja”:

O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI
envergado e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos
resíduos;
Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área.

• Operação dentro da “área suja”:



Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a

porta de entrada/saída;


Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;

maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones
e outros) e áreas mais frequentadas;


À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados

(de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não contaminar
o exterior do saco.

• Saída da “área suja”:



No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as

janelas;


Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;



Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
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Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;



Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;



Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria

hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e
os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.

• Resíduos:



Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos

indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de
recolha seletiva, nem depositados no ecoponto.


Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser

mexidos.
A aplicação das medidas previstas neste Plano de Contingência não prejudica a aplicação
das recomendações e informações emitidas e a emitir pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Torres Vedras, 10 de setembro de 2020
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ANEXO 1:

LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA

Linha SNS24 (808 242424)

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL

Delegado de Saúde – 965 299 244 (Dr. Nuno Rodrigues)
_______________________________________________________________________
______

DIRETOR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

Mª Conceição Monteiro Milheiro – 962 706 236

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Ana Paula Costa – 966 290 260
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ANEXO 2
Fluxo de atuação perante caso suspeito de Covid-19
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ANEXO 3
Fluxo de atuação perante caso suspeito de Covid-19 em adultos
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