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INTRODUÇÃO

Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização Mundial de
Saúde, atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por doença respiratória causada
pelo agente Coronavírus (SARS-CoV-2 e COVID-2019) e tendo como linha de referência as recomendações
da Direção Geral de Saúde (DGS), o INSTITUTO D JOÃO V definiu e aprovou as linhas gerais do seu Plano
de Contingência para o SARS-CoV-2 e COVID-2019.
Considerando que as atividades principais são as atividades letivas, o serviço de refeições e o serviço
prestado pelo pessoal docente e não docente deste estabelecimento de ensino, o objetivo do Plano de
Contingência é o de manter a atividade o mais possível, face aos possíveis efeitos da pandemia,
nomeadamente o absentismo de professores, alunos e funcionários e respetivas repercussões nas
atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.
A elaboração é da responsabilidade da Direção enquanto coordenadora da Equipa de Segurança e define
o nível de resposta e de ação da escola para minimizar os riscos de transmissão daquele agente patogénico.
Será amplamente divulgado por toda a comunidade escolar (docentes, não docentes, alunos, pais e
encarregados de educação) e atualizado sempre que necessário, nomeadamente pela existência de
novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes.
A aplicação das medidas previstas neste plano de contingência não prejudica a aplicação das
recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS.
Este plano contém as seguintes componentes:
(i)

explicitação (o que é o Covid-19, sintomas, incubação e manifestação);

(ii)

coordenação do plano e das ações;

(iii)

responsabilidade das famílias;

(iv)

prevenção da infeção;

(v)

níveis de resposta da escola;

(vi)

procedimentos de vigilância de contactos próximos.
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I. Coronavírus COVID-19: O que é?
COVID-19 é a designação oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por
um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave, como a pneumonia.
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente estas
infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir
para uma doença mais grave, como pneumonia.
Este coronavírus não é igual aos outros vírus, trata-se de um novo vírus e ainda não existe um total
conhecimento sobre este, apesar de ter alguma semelhança (geneticamente) ao SARS. É necessário mais
tempo de investigação para se conseguir apurar todas as suas características e qual o tratamento mais
adequado.
A Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que não
indicasse nenhuma localização geográfica, animal ou grupo de pessoas. O nome, COVID-19, resulta das
palavras "corona", "vírus" e "doença" com indicação do ano em que surgiu (2019).

Para saber mais: https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx

Quais são os sinais e sintomas?
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por
exemplo:
• Febre;
• Tosse;
• Falta de ar (dificuldade respiratória);
• Cansaço.
Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave
com insuficiência respiratória aguda.
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Como se transmite?
A COVID-19 pode transmitir-se por:

• Gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
• Contacto direto com secreções infetadas;
• Aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os
produzem (por exemplo as nebulizações, inferiores a 1
mícron).
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se
que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com
COVID-19, através do 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 e ainda através do 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).

Período de incubação
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se
entre 2 a 12 dias, segundo as últimas informações publicadas pelas
Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa
dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da
última exposição a caso confirmado.
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).
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Por esse motivo…

As recomendações de saúde pública concentram-se em práticas padrão de
controlo de infeção para reduzir a exposição e transmissão da doença através de:
 REFORÇO DA HIGIENIZAÇÃO INDIVIDUAL (mãos)
 REFORÇO DA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS (superfícies)
 REDUÇÃO DA INTERAÇÃO/CONTACTO SOCIAL (sobretudo em grandes
aglomerados de pessoas)
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II. COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES
1. Coordenador e equipa operativa






Diretor;
Funcionário(s) administrativo(s);
Diretores de Turma;
Professores/Educadores;
Não Docentes.

2. Cadeia de comando e controlo
1) Direção — SUPERVISÃO GERAL


A coordenação do plano de contingência é responsabilidade da Direção, na pessoa de Patrícia
Carvalho, que poderá ser contactada em qualquer momento através do email
patricia.carvalho@idjv.pt ou, na sua ausência, os Serviços Administrativos através do número
oficial da escola.



Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada ao coordenador que é
quem fará a articulação que se mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde,
Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os encarregados
de educação, caso necessário.


Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da
comunidade educativa deverá ser esclarecida junto do coordenador.



O coordenador é apoiado nas suas funções por Carlos Silva e Sandra Costa.



Carlos Silva é o responsável pelo plano junto de todo o pessoal docente e alunos.



Sandra Costa é a responsável pelo plano junto de todo o pessoal não docente.



Cada líder intermédio é responsável por garantir que as pessoas da sua equipa cumprem as
medidas de higiene e outras definidas no plano.



A Direção deve manter a entidade titular informada de todas as ocorrências.

2) Funcionários administrativos:
 Responsáveis pela comunicação com Encarregados de Educação/familiares e Linha Saúde 24
(808 24 24 24), em caso de doença.
 Contabilização e identificação dos casos existentes na Escola.
 Assegura-se da existência de uma base de dados de contactos atualizada dos
alunos/docentes/não docentes.
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 Na ausência do funcionário administrativo, a comunicação deverá ser feita pela Direção.
3) Diretores de Turma/Docentes
 Responsáveis pela comunicação com Encarregados de Educação/familiares e Linha Saúde 24
(808 24 24 24), em caso de doença, de outros ou de si própria.
 Encaminhamento de alunos/docentes/não docentes, se necessário, para a sala de isolamento.
 No início do dia, verificar se os alunos apresentam sinais de indisposição (febre, tosse, dor de
cabeça).
 Comunicar ao funcionário administrativo o número de casos verificados e respetiva identificação.
 Assegura-se da existência de uma base de dados de contatos atualizada dos alunos/docentes.
 Verificar se as medidas de prevenção estipuladas estão a ser cumpridas, implementando
formas/ações de sensibilização/de boa utilização dos materiais, caso seja necessário.
4) Pessoal Não Docente
 Controlo do material necessário (lenços de papel, máscaras, sacos, toalhetes, sabonete líquido...)
e verificação de stocks.
 Limpeza e desinfeção dos espaços.
 Encaminhamento de alunos/docentes/não docentes, se necessário, para a sala de isolamento.

III. RESPONSABILIDADE DAS FAMÍLIAS
1.

As famílias devem informar de imediato o Diretor de Turma ou os Serviços Administrativos da
escola, caso o seu educando ou algum dos elementos do agregado familiar:

a.
b.

Apresente os sintomas associados ao COVID-19 (febre, tosse e dificuldade respiratória);
Tiver tido contacto com algum indivíduo com infeção confirmada.

2.

Não é permitida a frequência de alunos em estado febril ou com sintomas de doença.

3.

O aluno só poderá regressar à escola após estar restabelecido.

4.

Após uma ausência superior a três dias úteis por estado de doença, o regresso do aluno depende da
apresentação de declaração médica comprovativa de que pode frequentar a escola e que não oferece
perigo de contágio.
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IV. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
1. Medidas de prevenção diária
Organização de Horários e Salas
1. Salas de aula fixas por turma (sempre que possível) e situadas em diferentes blocos
(sempre que possível) (2º ciclo – Bloco D / 3º Ciclo – Bloco B / Ensino Secundário Bloco
E).
Exceções: salas técnicas de TIC, informática, multimédia, cabeleireiro, ET e EV, laboratórios, etc.
Os laboratórios de Física, Química e Biologia apenas serão usados pelos alunos do ensino secundário

2. Distanciamento de segurança de 1 m entre alunos dentro de sala (sempre que possível).
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3. Mesas dispostas sempre na mesma orientação (sempre que possível).

4. Sensibilizar os alunos para a importância do distanciamento de segurança fora de sala
de aula.

5. Intervalos de 5 minutos e apenas 2 de 15 minutos (1*manhã / 1*tarde).
6. Uso obrigatório de máscara durante as aulas e em todo recinto escolar (serão
disponibilizados packs de 3 máscaras laváveis por todos os alunos e colaboradores).
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7. A utilização das caixas para telemóveis nas salas de salas fica temporariamente
suspensas. Durante as aulas os telemóveis deverão estar desligados ou em modo de voo
e arrumados nas mochilas dos alunos.
8. Aulas de Educação Física (ver regulamento excecional – Educação Física - anexo).

Reforço na Higienização de Espaços
1.

WC serão limpos várias vezes ao dia e será reforçada a colocação de sabonete líquido e
toalhetes - (ver anexo – plano de higienização).

2. Cantina – limpeza e desinfeção de mesas e cadeiras entre turnos.

3.

Limpeza e desinfeção de superfícies de contacto frequente (interruptores, maçanetas,
torneiras, corrimãos, máquinas de vending, balcões, etc.) - (ver anexo – plano de higienização).

4. Salas técnicas – no final das aulas de informática/multimédia, TIC, laboratórios, Técnicas
e Cuidados Capilares, EV e ET os alunos deverão higienizar o seu lugar e o material
utilizado (teclado de pc, rato, mesa, etc.) utilizando os toalhetes e o spray desinfetante
disponíveis na sala.
5. Álcool gel e dispensadores serão colocados à entrada de cada bloco e no 1º piso dos
blocos B e E, bem como nas instalações do bar, biblioteca, papelaria, secretaria, portaria
principal, terminal de autocarro, receção da piscina e no pavilhão gimnodesportivo.

6. Todas as salas terão material desinfetante na mesa dos docentes para que os mesmos
possam proceder ao reforço da desinfeção da sua mesa e/ou outros materiais de
trabalho.

Gestão dos Espaços Comuns
1. Cantina – horários desfasados para almoço por grupos de turmas; desinfeção de mesas
entre utilizações; definição de percursos específicos de circulação; sinalética de
sensibilização; obrigatoriedade de lavagem das mãos à entrada; lugares intercalados nas
mesas de forma a garantir distanciamento de segurança.
2. Cantina/Bar – uso obrigatório de máscara durante todo o atendimento podendo apenas
ser retirada aquando da chegada à mesa para ingestão de alimentos.
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3. Bar – lotação máxima de 10 pessoas.
4. Recreio – ao saírem das salas os alunos deverão permanecer em zonas de recreio
específicas salvo para deslocação a serviços como o bar, a secretaria, papelaria, etc.
Assim, os alunos devem ser motivados no sentido de se manterem, preferencialmente,
nas seguintes zonas exteriores:




2º ciclo – zona dos bancos redondos entre os blocos A e C;
3º ciclo – zona lateral ao bloco B e junto à portaria principal;
Ensino secundário – zona do coreto.

5. Biblioteca – lotação máxima de 1 pessoa por mesa.
6. Desaconselhada a utilização dos campos desportivos exteriores para jogos.

Medidas de sensibilização e promoção de comportamentos seguros | Boas Práticas
1. Cumprimento escrupuloso de toda a sinalética de sensibilização.
2.

O uso do cartão para pagamentos deverá ser feito sempre sem contacto de 3ªs pessoas
(é o aluno que passa o seu cartão nos leitores).

3. Uso obrigatório de máscara no recinto escolar.
4.

Utilização de garrafa de água individual (os bebedouros serão desativados).

5. Atendimento – DT – o atendimento semanal aos encarregados de educação deverá ser
feito preferencialmente por telefone, email ou por videochamada. Sempre que
necessário poderá também o Encarregado de Educação solicitar a o atendimento
presencial por marcação desde que cumpridas as devidas medidas de segurança.
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6. Os Diretores de Turma deverão (entre 2 a 3 vezes ao mês proceder à medição da
temperatura corporal dos alunos utilizando para tal o termómetro de infra vermelhos
disponível na secretaria). Não deverá ser feito qualquer registo de temperaturas.
7. Nenhum visitante (pais, fornecedores, etc.) deverá entrar no recinto da escola sem que
seja medida a sua temperatura corporal à entrada.
8. Sensibilização de Encarregados de Educação para que, em caso de dúvida, não enviem
os seus educandos para a escola sem antes solicitarem aconselhamento médico.
9. Arejamento frequente dos espaços.
10. As famílias devem informar de imediato o Diretor de Turma ou os Serviços
Administrativos da escola, caso o seu educando ou algum dos elementos do agregado
familiar:
a. Apresente os sintomas associados ao COVID-19 (febre, tosse e dificuldade
respiratória);
b. Tiver tido contacto com algum indivíduo com infeção confirmada.

11. Não é permitida a frequência de alunos em estado febril ou com sintomas de doença.
12. O aluno só poderá regressar à escola após estar restabelecido.
(Após uma ausência superior a três dias úteis por estado de doença, o regresso do aluno
depende da apresentação de declaração médica comprovativa de que pode frequentar
a escola e que não oferece perigo de contágio).

2. Outros Procedimentos de Deteção e Prevenção
a)

Cada docente é responsável por verificar, de manhã, se os alunos se encontram bem (verificar sinais
de febre, indisposição, dores de cabeça...).

b) Caso sejam detetados alguns sinais o aluno deve ser conduzido para a sala de isolamento.
c)

Reforçamos que os profissionais e os alunos e respetivas famílias não deverão deslocar-se para a
escola caso tenham sintomas de gripe ou sinais de febre.
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3. Regresso de deslocações ao estrangeiro
Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações ao
estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas deslocações,
principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados
pelas Autoridades de Saúde.
Os docentes, 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 pelo
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;



evitar cumprimentos sociais com contacto físico.

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24
24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações.
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V. NÍVEIS DE RESPOSTA DA ESCOLA
A estruturação do nível de resposta de ação é definida atendendo ao atual conhecimento da propagação
da doença e desencadeia-se a três níveis, a saber:
Nível 1 – Divulgação massiva de informação;
Nível 2 – Medidas de higienização/prevenção;
Nível 3 – Monitorização de eventuais casos suspeitos;
Nível 4 – Procedimentos específicos de ação.

Nível 1 – Divulgação massiva de informação
1.

Com a entrada em vigor deste plano de contingência e ação, até que se justifique procedimentos
diferentes, serão divulgados nos suportes físicos dentro da escola, todos os comunicados,
orientações e informações publicadas pela Direção Geral de Saúde no site www.dgs.pt., e por via
eletrónica, sempre que se justificar.

2.

Sempre que se considerar necessário, serão emitidas explicações internas sobre algumas dúvidas
que surjam no âmbito daqueles comunicados, orientações e informações.

3.

Todos os elementos da comunidade escolar serão informados, tanto das medidas de prevenção,
como do plano de contingência, nomeadamente:

PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA 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.

PROCEDIMENTOS DE 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.

PROCEDIMENTOS DE COLOCAÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA
 Incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara.
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PROCEDIMENTOS DE CONDUTA SOCIAL


Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os
alunos/pais – evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho
partilhados.

Ver Materiais de Divulgação: https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx

Nível 2 – Medidas de higienização/prevenção
Casas de Banho
a) Informação de como lavar as mãos;
b) Dispositivos de sabonete líquido;
c) Recipientes para lixo revestidos com um saco de plástico;
d) 2.º, 3.º Ciclo e Ensino Secundário utilizam exclusivamente os sanitários próximos das suas salas
de aula (caso seja possível).

Salas de aulas
a) Informação sobre gestos de proteção;
b) No fim de cada momento letivo uma ou duas janelas deverão ficar abertas para arejamento. A
responsabilidade do arejamento cabe ao docente;

c) É utilizado o mesmo procedimento no início da aula seguinte para fechar as janelas;
d) Na eventualidade de contaminação (espirros) da mesa/computador, o mesmo deverá será limpo
com desinfetante;

e) No final de cada dia, os funcionários auxiliares deverão ter um cuidado redobrado com a limpeza
de mesas, computadores, teclados, ratos, material de apoio, brinquedos, corrimão, etc.

Lavagem de mãos
a) A lavagem de mãos é obrigatória;
b) Numa situação pontual, durante a aula, os alunos poderão ser autorizados a desinfetarem as
mãos várias vezes, ficando esta análise a critério do docente.

Sala dos Professores, Sala de Professores/Gabinetes de trabalho, Entrada da Escola
a) Estes espaços estarão equipados com um recipiente de recolha de lenços de papel/toalhetes,
embalagens de toalhetes/lenços de papel e dispensador de solução de limpeza de mãos de
secagem rápida;
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b) Na entrada da Escola, na receção, haverá um dispensador de solução de limpeza de mãos de
secagem rápida para uso exclusivo dos utentes externos à escola, já que os alunos/docentes/não
docentes dispõem de espaços específicos para o efeito.

Sala de isolamento
a) O aluno/docente/não docente que for encaminhado para a sala de isolamento coloca a máscara
ao entrar na mesma e aguarda instruções da Linha de Saúde 24. A máscara só poderá ser retirada
quando sair do espaço escolar, ou no caso de não se confirmarem os sintomas do Coronavírus,
após consulta da Linha de Saúde 24;

b) A sala de isolamento está equipada com um recipiente, com pedal, para colocação dos
toalhetes/lenços de papel, uma embalagem de toalhetes/lenços de papel e uma embalagem de
máscaras;

c) O espaço deverá ser ventilado frequentemente durante o dia e sempre após a saída do
aluno/docente/não docente que nela tenha aguardado;

d) A sala deverá ser devidamente limpa, bem como o mobiliário nela existente, sempre o
aluno/docente/não docente abandone o local, na medida do possível.

Nível 3 – Monitorização de eventuais casos suspeitos
De acordo com as mais recentes orientações da DGS estão definidos os conceitos de:
1. casos suspeitos;
2.

casos prováveis;

3.

casos confirmados.

1. Casos suspeitos:
Critérios clínicos

Todas as pessoas que
apresentem sintomas de
infeção respiratória aguda
(febre, tosse ou dificuldades
respiratórias)

Critérios epidemiológicos
14 dias histórico de viagens, antes do início dos sintomas para
áreas com transmissão comunitária ativa (China, Coreia do Sul,
Japão, Singapura, Irão e algumas regiões de Itália)
E

OU
Contacto com sujeitos confirmados ou prováveis de infeção
por SARS-CoV-2 e COVID-2019
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2. Casos prováveis: são os casos suspeitos com teste realizado inconclusivo ou positivo para SARSCoV-2 e COVID2019.

3. Casos confirmados: todos aqueles que independentemente dos sinais ou sintomas tenham
confirmação laboratorial de SARS-CoV-2 e COVID-2019.
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Nível 4 – Procedimentos específicos de ação

4.1. Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento
a) Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros da comunidade
educativa têm o dever de:


Caso adoeça ou apresente sintomas fora da escola, contactar a Direção (coordenador do plano
de contingência) ou, na sua ausência, os Serviços Administrativos, através do contacto oficial da
escola;



Caso esteja na escola, deverá dirigir-se (ou ser dirigido no caso de aluno), prioritariamente, à sala
de isolamento (ver anexo I) e através de contacto telefónico comunicar à Direção ou Serviços
Administrativos (ver anexo II).

Sala 27
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros
possam ser expostos e infetados.
Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença
transmissível no serviço e na comunidade.

b) Ao dirigir-se para a sala de isolamento, a pessoa não pode tocar em quaisquer superfícies nem
interagir com terceiros.

c) Já na área de isolamento contacta imediatamente o caso às autoridades de saúde através da Linha
Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se trate de um aluno, a Direção ou o adulto responsável avisarão de
imediato o encarregado de educação.

d) Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas exceto se a
pessoa em isolamento for aluno menor, caso em que estará acompanhado por um adulto
especialmente protegido e formado.
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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:
−

Autocuidado: isolamento em casa;

−

Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;

−

Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
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4.2. Procedimentos perante um caso suspeito validado
A DGS informará a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informará
a Autoridade de Saúde Local.
A Autoridade de Saúde Local informará a Direção dos resultados dos testes laboratoriais e:


Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos
habituais do Estabelecimento de Ensino, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são
desativadas as medidas do Plano de Contingência do Estabelecimento de Ensino;



Se o Caso for confirmado, a área de "isolamento" deverá ficar interditada até à validação da
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só
poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.

Na situação de CASO CONFIRMADO:
A Direção deve:


Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área 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 local ocupado pelo 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 fechado (ex.: com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para
operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.

A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico, comunicará à DGS informações sobre
as medidas implementadas no Estabelecimento de Ensino, e sobre o estado de saúde dos contatos
próximos do docente.

4.3. Ação em caso de isolamento preventivo ou ausência de
algum membro da comunidade educativa
(Previsão do impacto que os possíveis diferentes níveis de absentismo terão nas
atividades escolares e recursos humanos mínimos)
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Atividade Letiva
a)

Em caso de ausência de um docente prevalece o sistema vigente de substituição, ou outro
determinado pela direção pedagógica.

b) Caso o sistema de substituição não tenha capacidade de resposta, as atividades letivas serão
asseguradas por todos os docentes que estejam em funções de apoio, de acordo com o seu
horário.
c)

As atividades a desenvolver serão as que forem aprovadas em Conselho Pedagógico.

d) Se as medidas anteriores não forem suficientes, os alunos serão encaminhados para o auditório
sendo acompanhados nesse espaço apenas por um docente.
e)

Caso estas medidas não se revelem eficazes, os alunos deverão permanecer em casa, sendo os
respetivos encarregados de educação devidamente avisados.

Serviço prestado pelos Serviços Não Docente
a)

Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do seu
serviço, quando não puder ser realizado à distância por meios eletrónicos será determinado
pelo seu superior hierárquico/Direção.

b) Serão substituídos por colegas com outras funções, preferencialmente idênticas.
c)

Em caso de elevado absentismo, são prioritários os serviços de higiene, vigilância no refeitório
e recreios. Os colegas que estejam em funções nos serviços considerados não prioritários serão
destacados para os serviços prioritários. A distribuição será da responsabilidade da Direção.

Serviços Administrativos
a)

Os serviços administrativos estarão em funcionamento permanente desde que não haja algum
condicionamento.

Alunos
a)

Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao Diretor de turma, em articulação
com a direção pedagógica e o encarregado de educação, definir tarefas a desenvolver pelo aluno
de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu percurso escolar.

b) Para os alunos da escola, as atividades letivas decorrerão normalmente independentemente do
número de alunos presentes.
c)

A Escola só poderá ser encerrada após autorização da Direção, ouvido o Delegado de Saúde e a
Direção Regional de Educação do Centro.
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4.4. Ação em caso de ausência de um número significativo de
colaboradores docentes e/ou não docentes
a) Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as condições
mínimas para a escola se manter em funcionamento são as seguintes: presença de pelo menos, 70%
dos colaboradores docentes e não docentes.

b) Caso esteja presente um número de trabalhadores inferior ao indicado ou assim seja determinado
pelas autoridades de saúde, a escola será encerrada.

c) Nesta eventualidade, a direção enviará a toda a comunidade educativa informação regular sobre o
período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar. Esta comunicação será efetuada por
via eletrónica (email).

d) A direção procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para os alunos de modo a diminuir
o impacto do encerramento no seu percurso escolar.
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VI. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS
Considera-se "contacto próximo" um Membro da Comunidade Educativa que não apresenta sintomas no
momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de
exposição do contacto próximo determinará o tipo de vigilância (ver Anexo III).
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:

"Alto risco de exposição"


Membro da Comunidade Escolar que partilhe gabinete, sala, secção, zona até 2 metros do Caso
Confirmado;



Membro da Comunidade Escolar que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve
com Este em espaço fechado;



Membro da Comunidade Escolar que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos,
talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com
expetoração, sangue, gotículas respiratórias.

“Baixo risco de exposição" (casual)


Membro da Comunidade Escolar 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).


Membro da Comunidade Escolar que prestou assistência ao Caso Confirmado, desde que
tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta
respiratória; higiene das mãos).

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser ativados os
procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início de sintomatologia. Para
efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o empregador
e o médico do trabalho, deve:


Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);



Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar,
aconselhar e referenciar, se necessário).
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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.
Internamente, recomenda-se a todos os Membros da Comunidade Escolar que possam, eventualmente,
ter estado numa qualquer das situações referidas anteriormente que solicitem uma máscara cirúrgica nos
Serviços Administrativos e, caso apresentem algum sintoma de infeção respiratória, deverão comunicar
de imediato com linha SAÚDE 24 pelo n.º 808 24 24 24 e informar a Direção.

Vigilância de contactos próximos
“Baixo risco de exposição”

"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.



Auto monitorização diária dos
sintomas da COVID-19, incluindo
febre, tosse ou dificuldade em
respirar;



Acompanhamento da situação
pelo médico do trabalho.

De referir que:


A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir a
temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação
de tosse ou dificuldade em respirar;



Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, devem-se iniciar
os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no ponto anterior;



Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada
para COVID-19.
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Anexos
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Anexo I – Recomendações sobre a Área de Isolamento e respetivo circuito

A área de “isolamento” pode ser uma sala, gabinete, secção ou zona. Pode justificar-se estabelecer-se
mais que uma zona (consoante a dimensão do estabelecimento de ensino).

A finalidade é evitar ou restringir o contacto direto dos utentes (trabalhadores + alunos) com o sujeito
doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito) e
permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores.

Condições:
• Ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica;
• Possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados);
• Estar equipada com:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

telefone;
cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a
validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);
kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área);
toalhetes de papel;
máscara(s) cirúrgica(s);
luvas descartáveis;
termómetro.

• Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada,
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do
Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito.

Recomendações sobre o circuito até à Área de Isolamento:


A escola deverá estabelecer o(s) circuito(s) a privilegiar quando o sujeito com sintomas se dirige
para a área de “isolamento”;



Na deslocação, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de utentes nas instalações;



Devem evitar-se deslocações em períodos de maior afluência (intervalos).
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Anexo II – Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19
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Anexo III – Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (sujeito
assintomático) de um Caso confirmado de COVID-19

SUJEITO ASSINTOMÁTCO
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Anexo IV – Lista de Contactos Oficiais

INSTITUTO D JOÃO V

236 960200

Linha SAÚDE 24

808 24 24 24

Delegação Regional de Saúde

239 796800

GNR

236 951544

Direção Regional de Educação

239 798800

PSP

236 210190

Centro de Saúde do Louriçal

2360961125
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Anexo V – Orientação DGS – Referencial Escolas – Controlo da
transmissão de Covid 19 em contexto escolar
Link- documento

Anexo VI – Regulamento Excecional – Aulas de Educação Física
- NOTA INTRODUTÓRIA A leitura deste documento não dispensa a leitura atenta das Orientações para a realização do regime presencial das
aulas práticas de Educação Física segundo a Direção-Geral da Educação (DGE), tendo por base a Orientação n.º
030/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), as sugestões apresentadas pela Sociedade Portuguesa de Educação Física
(SPEF) e o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto (CNAPEF), bem como o
disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho.

- REGULAMENTO Para o bom funcionamento das aulas de Educação Física, deverão ser respeitadas as seguintes normas:

a)

A entrada nos balneários e no pavilhão gimnodesportivo só é permitida aos alunos em aulas de Educação Física

ou em atividades desportivas, na presença de algum professor de Educação Física;
b)

Em todos os momentos, desde a entrada no pavilhão, nos balneários, nos percursos, na aula e na saída do

pavilhão, é obrigatório que os alunos mantenham, entre si, a distância de segurança regulamentada. Da mesma
forma, deverão manter a máscara em todos os momentos, retirando-a apenas durante a realização de exercício físico,
com indicação do professor. No final do exercício deverão recolocar a máscara. Os professores de Educação Física
também utilizarão sempre a máscara, com exceção da lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem
realização de exercício físico. Os assistentes operacionais usam sempre a máscara;
c)

Os alunos devem desinfetar as mãos nos dispensadores de álcool gel disponíveis, à entrada e à saída do

pavilhão. Os balneários e os espaços de aula estarão equipados com desinfetantes de materiais;
d)

A permanência no balneário (para equipar e desequipar) obedece ao horário estabelecido e afixado no quadro

informativo do pavilhão de forma a que sejam respeitadas as regras de distanciamento social e para que seja possível
a desinfeção dos espaços;
e)

É desaconselhado o banho após a aula de Educação Física (sugere-se a utilização de toalhetes ou toalhas

humedecidas para uma breve higiene pessoal, bem como uma muda de roupa);
f)

O balneário deve ser usado exclusivamente para os alunos se equiparem, desequiparem e tratarem da sua

higiene pessoal;
g)

Os primeiros cinco minutos do tempo letivo da disciplina deverão ser disponibilizados aos alunos para que estes

se equipem;
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Evitar a partilha de material. Se durante a aula houver alternância na utilização dos materiais por parte dos

alunos, estes deverão ser desinfetados entre as utilizações;
i)

O equipamento necessário à realização das aulas de Educação Física é constituído por:

•

Calções/ calças de fato de treino;

•

t-shirt;

•

meias desportivas;

•

sapatilhas (limpas e dentro de um saco) – obrigatório.

j)

Cada turma é responsável pelas condições do balneário, devendo verificar sempre se o mesmo se encontra

limpo e arrumado;
k)

O espaço privilegiado para as práticas letivas em EF são os espaços exteriores;

l)

No pavilhão é assegurada uma boa ventilação natural e assegurada a limpeza e higienização de acordo com as

orientações n. 014/2020 e 030/2020, da DGS;
m)

No que respeita à utilização do pavilhão gimnodesportivo, dentro do possível, os horários dos docentes serão

desfasados de forma a permitir que a utilização do espaço seja feito apenas por uma turma de cada vez;
n)

Será valorizada a utilização de formas de jogo reduzidas e condicionadas, em função dos propósitos e do

contexto de aprendizagem, bem como da adoção de estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito,
possibilitando a execução de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de grupos de trabalho com
os mesmos propósitos;
o)

Será promovida a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo

distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos;
p)

Sabendo que a Educação Física privilegia também os bons hábitos de saúde e de higiene pessoal, dado o

contexto atual, é recomendado que os alunos que têm EF à primeira aula da manhã já venham equipados de casa e
os alunos que têm EF no último bloco do dia façam a sua higiene pessoal em casa;
q)

Circuitos de acesso ao pavilhão gimnodesportivo:
*Entrada – acesso ao pavilhão pelo corredor dos balneários;
*Saída – porta de emergência (Bloco E).

-DISPENSA DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS⮚ Perante casos de impossibilidade de um aluno para a prática de exercícios físicos, este deverá apresentar uma
declaração do Encarregado de Educação e/ou médico, para justificar a dispensa da aula.
⮚ Para as dispensas anuais e temporárias (a partir de 15 dias) o aluno terá que apresentar Atestado Médico e/ou
Relatório Médico, em que especifique muito claramente as atividades físicas que estão interditas ao aluno e as
que são permitidas de um modo condicionado.
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