PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19
Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença por Covid-19 e seguindo as
orientações da Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino - DGEstE, as orientações
conjuntas da DGEstE, da Direção-Geral da Educação - DGE e da Direção-Geral da Saúde
- DGS, o Instituto para o Desenvolvimento Social - IDS irá adotar um conjunto de
medidas excecionais de organização e funcionamento, por forma a que, as atividades
letivas e não letivas do Ano letivo 2020/2021 decorram presencialmente, com todas as
condições de segurança e higiene, e um Plano de Contingência que será imediatamente
acionado, se necessário.
O que é o Coronavírus - COVID-19? Os coronavírus são um grupo de vírus que podem
causar infeções, do qual faz parte a COVID-19. Normalmente estas infeções estão
associadas ao sistema respiratório, que pode apresentar-se como uma gripe comum ou na
sua fase mais grave como pneumonia.
Como se transmite? Segundo estudos realizados, a COVID-19 pode transmitir-se:
• por via aérea – através de gotículas respiratórias;
• pelo contacto direto com secreções infecciosas;
• por via indireta – superfícies e objetos contaminados
Está confirmada pelas autoridades de saúde, que a transmissão ocorre de pessoa para
pessoa, pela proximidade à pessoa com COVID-19, através de gotículas respiratórias
quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na
boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. A transmissão pode ainda ocorrer
através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminados e, em seguida,
o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).

Quais os principais sintomas?
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respiratórios,

nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros
sintomas como: dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do
olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, etc.
As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão
direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos
contaminados).
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:
• 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 (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de
papel ao lixo);

• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.
Medidas a adotar no Ano Letivo 2020/21
O IDS, seguindo as orientações das autoridades competentes, com vista à prevenção e
contenção da disseminação da transmissão de SARS-CoV-2 em ambiente escolar, definiu
um conjunto de medidas que visam promover o ensino presencial em condições de
segurança e higiene. Assim, no âmbito do presente Plano de Contingência, serão
aplicadas as seguintes medidas:
v Reforço da afixação de cartazes informativos da Direção Geral de Saúde - DGS
com as medidas preventivas face à doença Covid-19, em diferentes locais da
escola;
v Sala de isolamento devidamente identificada e equipada;
Reorganização do espaço escolar:
v Circuitos de circulação no interior da escola e áreas de permanência específicas
durante os intervalos, devidamente sinalizados (anexo III);
v Cada turma ocupará sempre a mesma sala de aula, à exceção das aulas práticas, e
as secretárias são fixas por aluno;
v Distanciamento de 1 metro entre secretárias e colocadas com a mesma orientação;
v Áreas de utilização fixas por turma para as refeições, com horários desfasados;
v Microondas em diferentes espaços;
v Indicação dos WC’s a serem utilizados por turma;

Higienização das mãos, etiqueta respiratória e utilização de máscara
v Disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) em diferentes
locais, especialmente à entrada das salas de aula;
v Obrigatoriedade do distanciamento físico;
v Obrigatoriedade da higienização regular das mãos, através da lavagem/desinfeção
das mãos e etiqueta respiratória;
v Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (máscaras, viseiras) para
docentes e não docentes;
v Uso obrigatório de equipamento de proteção individual (máscara) pelos discentes.

Higiene ambiental
v Intensificação da higienização frequente dos espaços: limpeza, desinfeção e
ventilação, especialmente das salas de aula;
v Colocação de dispositivos para armazenamento de resíduos em diferentes locais.
Outros
v Sensibilizar para a automonitorização de sintomas sugestivos de COVID-19;
v Contactos com os Encarregados de Educação serão realizados via mail ou
telefone.
CASO SUSPEITO DE COVID-19
De acordo com o Referencial Escolas – Controlo da Transmissão Covid-19 em Contexto
Escolar, perante um caso suspeito o procedimento a seguir será:

Fluxograma de atuação de um caso suspeito da doença Covid-19

1º Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no
estabelecimento de ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos

constantes no Plano de Contingência sendo contactado o ponto focal designado
previamente pela Direção do IDS. (Anexo 1)
2.º O aluno suspeito de COVID-19 é acompanhado por um Assistente Operacional, para
a sala de isolamento (sala 6). Caso se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a sala de
isolamento. Nesta, consta o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em
contexto escolar (Anexo II).
3.º Independentemente se for maior ou menor de idade, é contactado de imediato o
encarregado de educação pelo diretor de turma, de modo a informá-lo sobre o estado de
saúde do seu educando. O encarregado de educação deve dirigir-se à escola,
preferencialmente em veículo próprio.
4.º Na sala de isolamento, a pessoa indicada no Plano de Coordenação, o encarregado de
educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS24 ou outras linhas criadas para
o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor de turma 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:
Ø Autocuidado: isolamento em casa;
Ø Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de
Saúde Primários;
Ø Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

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
ponto focal do estabelecimento de ensino.

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 estão afixados na sala de isolamento.
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.
6º Procedimentos perante um caso suspeito validado.
Depois do doente ser levado para o Hospital, a Direção efetua os seguintes
procedimentos:
•

Providenciar a limpeza e desinfeção da sala de isolamento;

•

Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade
de estarem contaminadas.

•

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente
confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);

ANEXO I
LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA
______________________________________________________________________
_______
AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL

______________________________________________________________________
_______
DIRETORA PEDAGÓGICA
______________________________________________________________________
_______
PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________

OUTROS
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ANEXO II
FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19

ANEXO III
CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO

PERCURSO VERMELHO - TAGD Turmas 01 e 02 // AEI Turmas 09, 10, 11 e 12
PERCURSO AZUL – TSJ Turma 03 // ASC Turmas 41 e 42
PERCURSO AMARELO - TSJ Turmas 04 e 05

