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Referências Legislativas
Legislação Estruturante
•

Despacho n.º 2836-A/2020 Ordena aos empregadores públicos a
elaboração de um plano de contingência alinhado com as
orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da
prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19).

•

Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 21 de janeiro de 2012 Aprova a
orgânica da Direcção-Geral da Saúde

•

Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020 da Direção Geral de Saúde
procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas.
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1. Enquadramento e Intenção do Plano
Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde
Nacionais determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração
de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o
bom funcionamento das atividades essenciais.
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e
orientações, das quais se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e
a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de
acordo com a evolução da situação.
Este documento, que deve ter em conta as características deste
estabelecimento de ensino (Instituto de Gouveia), em cumprimento do disposto
no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, designado por plano de
contingência, deverá ter em consideração a estrutura proposta pela DGAEP,
que 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,
técnicos operacionais e visitantes, assegurando a continuidade da atividade.
A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a
aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS.
O presente plano de contingência tem por objetivo antecipar e gerir o impacto
de uma situação de doença por coronavírus (COVID-19) nos alunos, docentes
e técnicos operacionais assegurando o cumprimento da missão desta Escola.
Nesse sentido pretende-se:
•

•

•

•

Antecipar medidas e recursos necessários para assegurar a continuidade
da execução das atividades vitais e críticas do Instituto de Gouveia
Escola Profissional, mantendo os serviços essenciais em funcionamento.
Agir com rigor no cumprimento de normas, diretivas, procedimentos e
prazos para dificultar ao máximo a transmissão do vírus como a redução
do número de casos de doença.
Avaliar continuamente a situação através da criação de um Grupo
Operativo COVID-19 (GO), rever normas procedimentos e processos e
incorporar as medidas corretivas.
Preparar respostas às necessidades de informação e comunicação, para
o interior e exterior do Instituto de Gouveia Escola Profissional.

Resumindo, a finalidade deste plano pretende:
•

Sensibilizar e informar os alunos e a comunidade escolar para esta
epidemia;
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•
•

Diminuir os efeitos gerais da epidemia;
Minimizar os efeitos face a uma infeção de um elemento da comunidade
educativa do Instituto de Gouveia – Escola Profissional;

1.1. O que é o Corona Vírus – Covid-19?
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser
humano e são bastante comuns em todo o mundo. O COVID-19 é uma nova
estirpe de coronavírus identificada na cidade de Wuhan (China) em dezembro
de 2019.
Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão do COVID-19
acontece quando existe contacto próximo (raio de 2 metros) com uma pessoa
infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de
contacto com uma pessoa infetada.
As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra
(secreções respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais
importante.
Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada:
•

•

Gotículas respiratórias – espalham-se quando a pessoa infetada tosse,
espirra ou fala, podendo serem inaladas ou pousarem na boca, nariz ou
olhos das pessoas que estão próximas;
Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou
objetos que possam ter sido contaminados com secreções respiratórias e
depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos.

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 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).

1.2. Principais sintomas
Após exposição a alguém infetado com COVID-19, podem surgir os seguintes
sintomas:
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•
•
•
•

Tosse;
Dificuldade respiratória (falta de ar);
Febre;
Cansaço.

Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência
respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte.

1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação
O período de incubação do COVID-19 é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma
pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com alguém
confirmadamente infetado por COVID-19, é pouco provável que tenha sido
contagiada.
De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas
com sistemas imunitários mais fragilizados, pessoas mais velhas, e pessoas com
doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias.

1.3.1 Medidas Preventivas
Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. As
medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir deverão ter em conta as
vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão
indireta (superfícies/objetos contaminados).
Desconhece-se ainda o tempo de sobrevivência do COVID-19 nas superfícies,
mas deve ascender a vários dias e em diversos tipos de materiais - metal,
plástico e vidro, segundo o Centro dos EUA para Controlo e Prevenção de
Doenças (CDC) e, por isso, é importante mantê-las limpas, dado que o contágio
pode também verificar-se indiretamente quando há contacto com gotículas ou
outras secreções do nariz e da garganta de uma pessoa infetada depositadas
em superfícies de utilização pública – como por exemplo as maçanetas das
portas, corrimões, vidros e mesas.
Assim, deve-se privilegiar a limpeza através de procedimentos de desinfeção de
superfície com 62-71% de etanol (álcool etílico) ou, em alternativa, 0,1% de
hipoclorito de sódio, ou seja, lixívia. As escolas são espaços prioritários para a
implementação de planos de contingência para a epidemia de COVID-19,
uma vez que pelas suas características, são locais ideais para a disseminação
do vírus. São áreas onde se encontram muitas pessoas em simultâneo e cujo
funcionamento implica a interação em grupos, em salas fechadas, onde a
partilha de objetos é uma constante assim como as situações de proximidade.
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Na preparação das escolas para a epidemia dever-se-ão ter em conta, para
além do seu espaço físico, outras atividades relacionadas com as escolares,
nomeadamente o transporte para a escola.
Esta intervenção deve passar por formação adequada a todos os profissionais
existentes nas escolas, colaboradores docentes e não docentes, e a todos os
alunos, para que estes saibam agir e proteger-se face à ameaça, quer na
escola quer em outros ambientes por eles frequentados. A formação deve insistir
principalmente na prática de hábitos de higiene saudáveis, como por exemplo,
a simples lavagem das mãos.
Ao preparar os alunos e restante comunidade escolar, estes atuarão como
veículo de transmissão dos conhecimentos apreendidos, ensinando e alertando
outros públicos, entre os quais, os seus familiares e amigos sobre os modos de
agir face à COVID-19.

1.4. Definição de caso suspeito
A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível,
à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis
(ECDC).

Áreas com transmissão comunitária ativa:
•
•
•

Ásia: China, Coreia do Sul, Japão, Singapura.
Médio Oriente: Irão.
Europa: Itália.
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2. Plano de contingência
O conceito da operação desenvolve-se em 3 fases:
•
•
•

1.ª Fase – Monitorização
2.ª Fase – Alerta
3.ª Fase – Recuperação

1ª FASE – MONITORIZAÇÃO
Fase de implementação automática com a aprovação e difusão do plano, que
se manterá em execução permanente se outras não forem decididas, e que
cessará com a decisão de desativação.
Nesta Fase não há registo de casos de coronavírus no Instituto de Gouveia Escola Profissional e são desenvolvidas ações para que todos tomem
conhecimento da Plano. Pretende-se assim, implementar medidas de
prevenção e de preparação para fazer face ao período crítico da 2ª Fase.
O Grupo Operativo (GO)
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Articula-se com a DGS para acompanhamento do evoluir da situação;
seguir as orientações do Ministério da Saúde, nomeadamente as
difundidas através do sítio www.dgs.pt;
Divulga o Plano de Contingência, a toda a estrutura do Instituto de
Gouveia - Escola Profissional envolvendo, desde o início, alunos, docentes
e técnicos operacionais;
Identifica os grupos e locais de risco dentro do Instituto de Gouveia Escola Profissional;
Regista os casos de alunos/docentes/técnicos operacionais que se
deslocam ao estrangeiro a título particular;
Procede
à
difusão
de
informação
pertinente
junto
dos
alunos/docentes/técnicos operacionais, nomeadamente no que se
refere às medidas de autoproteção e preventivas;
Dá conhecimento dos principais procedimentos a ter nas diferentes fases
do Plano;
Atualiza as listas de contactos de parceiros e colaboradores externos
com quem deve ser estabelecida uma adequada articulação;
Divulga informação sobre medidas de autodefesa, no sentido de evitar
contágios;
Implementa medidas de limpeza e higienização de reforço,
nomeadamente de limpeza profunda de áreas físicas expostas ao
contacto humano, lavagem das mãos, etc.
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2ª FASE – ALERTA
Esta fase caracteriza-se quando se verifique uma das seguintes:
a) O nível de alerta pandémico definido pela OMS seja revisto e
recomendada a sua implementação nacional pela DGS.
b) Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem
controlo a nível nacional.
c) Se confirme o primeiro caso de doença por coronavírus (COVID-19) no
Instituto de Gouveia - Escola Profissional.
Nestes casos são acionados os recursos disponíveis para a intervenção de forma
a minimizar os efeitos da doença.
Nesta fase o GO:
•

•
•

•

É responsável pelo registo do número de casos assinalados no Instituto
de Gouveia - Escola Profissional e articula-se com a DGS para
acompanhamento do evoluir da situação;
Implementa medidas de limpeza de reforço e tipologia de limpezas
das instalações;
Atualiza
de
forma
contínua
a
informação
aos
alunos/docentes/técnicos operacionais assim como à comunidade
em geral sobre a evolução da pandemia e as medidas
implementadas para minimizar o risco;
Acompanha a situação clínica dos alunos/docentes/técnicos
operacionais doentes assim como a situação de saúde dos
alunos/docentes/técnicos operacionais que tiveram contacto com
os portadores do vírus, mas que ainda não apresentam sintomas de
infeção;

Medidas preventivas especiais para eventual implementação:
a) Reduzir ao mínimo exequível as reuniões internas e o número de
visitantes às instalações do Instituto de Gouveia - Escola Profissional;
b) Cancelar eventos e adiar ações de formação para o período pós
onda epidémica.
c) Recomendar a todos os alunos/docentes/técnicos operacionais que
reduzam ao mínimo a permanência em locais públicos muito
frequentados;
d) Em caso de verificação de necessidade e devidamente
fundamentados, o encerramento de determinados serviços e
instalações.
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3ª FASE – RECUPERAÇÃO
Esta fase é caracterizada pelo fim do aparecimento de novos casos e a
recuperação dos alunos/docentes/técnicos operacionais doentes com o
regresso gradual às atividades escolares. A passagem a situação normal é
declarada quando as ausências por motivo de doença baixarem para um valor
que permita o regresso aos níveis de atividades de gripe sazonal.
É uma fase de implementação de medidas de reabilitação a fim de recuperar
os serviços afetados e restabelecer a normalidade.
Nesta fase implementam-se as seguintes medidas:
1. Regresso à escola em articulação com as orientações da DGS;
2. Redimensiona-se o plano de limpeza às instalações;
3. Restabelecem-se recursos;
4. Efetua-se a avaliação rigorosa das medidas implementadas e de todas as
atividades desenvolvidas;
5. Reveem-se ensinamentos colhidos e partilham-se experiências, interna e
externamente.
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2.1. Identificação dos efeitos que a infeção do
aluno/docente/técnico operacional pode causar no
serviço ou entidade
O Instituto de Gouveia - Escola Profissional e os seus serviços devem estar
preparados para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus
alunos/docentes/técnicos operacionais não irem trabalhar, devido a doença,
suspensão de transportes públicos, entre outras situações possíveis. Definir os
serviços mínimos de todos os serviços e avaliar:
• As atividades desenvolvidas pelo Instituto de Gouveia - Escola Profissional que
são imprescindíveis de dar continuidade (que não podem parar) e aquelas que
se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar.
• Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviços
e logística) que são necessários manter em funcionamento o Instituto de
Gouveia - Escola Profissional e para satisfazer as necessidades básicas dos
alunos/funcionários.

2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de
infeção

por

Covid19

de

um

ou

mais

aluno/docente/técnico operacional
2.2.1. Designação do Ponto Focal
A Direção do Instituto de Gouveia - Escola Profissional designará um Ponto Focal
responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19 na escola.
Todos os elementos da comunidade escolar do Instituto de Gouveia - Escola
Profissional serão informados de quem é o Ponto Focal da sua escola.

2.2.2. Área ou sala de “isolamento”
O Instituto de Gouveia - Escola Profissional definirá uma a área/sala de
isolamento.
A colocação de um aluno/docente/técnico operacional numa área de
isolamento visa impedir que outras pessoas possam ser expostas e infetadas. Esta
medida tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença
transmissível nos serviços públicos.
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A área de isolamento (sala, gabinete, secção, zona) do Instituto de Gouveia Escola Profissional visa evitar ou restringir o contacto direto dos
alunos/docentes/técnicos operacionais com o caso suspeito e permitir um
distanciamento social deste, relativamente aos restantes elementos da
comunidade. A Direção do Instituto de Gouveia deve para o efeito designar
uma área de isolamento, que deve ter ventilação natural, ou sistema de
ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (por exemplo, não
deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área deverá estar equipada
com:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Telefone;
Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do
aluno/docente/técnico operacional suspeito de infeção por COVID19, 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 caso suspeito. Todos os elementos da
comunidade deverão ser informados da localização da área de isolamento.
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2.3. Procedimentos específicos
1. A Direção do Instituto de Gouveia – Escola Profissional designará um
Ponto Focal responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de
COVID-19.
2. A comunidade escolar será informada de quem é o Ponto Focal da sua
escola.
3. É a este Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de doença
enquadrada de um aluno/docente/técnico operacional com sintomas
e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível
de COVID-19.
4. Sempre que for reportada uma situação de aluno, docente ou técnico
operacional com sintomas, o Ponto Focal deverá informar o dirigente da
sua unidade orgânica, e ficar responsável por assegurar o cumprimento
dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência do Instituto
de Gouveia - Escola Profissional para a Doença por Coronavírus (COVID19).
5. O Ponto Focal será o elemento que, previamente equipado,
acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento designada,
prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos
no Plano de Contingência.

2.4. Responsabilidades
O Diretor do Plano de Contingência COVID-19 do Instituto de Gouveia - Escola
Profissional é o Diretor Adjunto, que nomeia o Ponto Focal, e toda a informação
deve ser direcionada para o Grupo Operativo COVID-19 (GO).

2.4.1. Competências do Grupo Operativo COVID-19
A gestão da situação da Doença por Coronavírus depende da pertinência das
decisões e das ações levadas à prática em cada momento. Para tal é criado o
Grupo Operativo (GO), com responsabilidades de gestão da crise,
coordenação, avaliação e monitorização. Este grupo deve preparar propostas
que se afigurem imprescindíveis à manutenção em funcionamento dos sectores
que, no conjunto da atividade escolar sejam considerados essenciais. No
desenvolver da sua ação, são consideradas as seguintes competências:
•
•

Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;
Coordenar a atuação global;
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•

•
•
•

•

•
•
•

Avaliar a evolução da situação, propor a ativação das diferentes
fases do Plano e definir a duração temporal das mesmas, tendo como
base as orientações do MS/DGS;
Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alteração ao Plano
de Contingência do Instituto de Gouveia - Escola Profissional;
Coordenar ações a desenvolver;
Informar/notificar a DGS, do número de casos detetados nos
alunos/docentes/técnicos operacionais do Instituto de Gouveia Escola Profissional;
Proceder ao tratamento e posterior encaminhamento de toda a
informação, comunicação, diretrizes e orientações técnicas da
Direção Geral de Saúde;
Obter e difundir informação atualizada, comunicando aos
alunos/docentes/técnicos operacionais o ponto de situação;
Gerir o processo de comunicação interna e externa;
Ativar o Plano de Contingência. Cabe ao GO a gestão do plano com
base nas diretrizes da Direção Geral de Saúde ou outros dados
indicadores. De modo a evitar informações erradas ou não
verdadeiras, são consideradas como fontes fidedignas a Direção
Geral de Saúde, a Administração Regional de Saúde da Guarda e a
Autoridade de Saúde de Gouveia.

2.5. Lista de contactos a utilizar
Linha de saúde

24

Número
Europeu
Emergência
Câmara
Municipal
Gouveia

808 24 24 24
de
de

112
238 490 210

Centro de Saúde de Gouveia

238 490 400

Bombeiros Voluntários de Gouveia

238 492 138

2.6. Equipamentos e produtos
Devem ser adquiridos pelo Instituto de Gouveia - Escola Profissional
equipamentos e produtos necessários para suportar as áreas de isolamento e
Equipamento de Proteção Individual para alunos/docentes/técnicos
operacionais.
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• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma
em sítios estratégicos (ex. zona de refeições; conjuntamente com
informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;
• Máscaras cirúrgicas para utilização do aluno/docente/técnico
operacional com sintomas (caso suspeito);
• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de
precaução,
pelos
agentes
que
prestam
assistência
ao
aluno/docente/técnico operacional com sintomas (caso suspeito);
• Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias
e noutros locais onde seja possível a higienização das mãos;
• Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com
espessura de 50 ou 70 micra);
• Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou
descartados após utilização. Quando a utilização única não for possível,
deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização (ex.
baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na
situação em que existe um Caso Confirmado. Não deve ser utilizado
equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação
de aerossóis;
• Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e
limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos equipamentos e
utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais
manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas). A limpeza e
desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente
desengordurante, seguido de desinfetante.

2.7. Informar e formar os trabalhadores – medidas de
prevenção
Todos os elementos da comunidade educativa do Instituto de Gouveia - Escola
Profissional devem conhecer este plano de contingência e deve ser criado um
mecanismo de informação, de fácil acesso.
Atualmente não há vacina contra o COVID-19. A melhor maneira de prevenir a
infeção é evitar a exposição ao vírus. Existem princípios gerais que qualquer
pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios:
•
•

Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos
com gel alcoólico se não for possível lavar as mãos.
Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um lenço de papel
que deverá ser deitado fora. Não se deve tossir nem espirrar para o ar ou
para as mãos.
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•

•

•
•
•
•
•

•

As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem
permanecer em casa e não se deslocar para o seu local de trabalho,
escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde.
É essencial lavar as mãos quando:
o Antes de sair de casa
o Ao chegar ao edifício de trabalho;
o Após usar a casa de banho;
o Após intervalos e atividades desportivas;
o Antes das refeições, incluindo lanches;
o Antes de sair do edifício de trabalho.
Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 70% de álcool se não
for possível lavar as mãos com água e sabão.
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade
respiratória.
Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização
comum.
Se tiver sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Ao
mesmo tempo deve contactar o Ponto Focal nomeado para a escola
onde se encontre no momento. Não deve deslocar-se diretamente para
nenhum estabelecimento de saúde.
Consultar regularmente informação em www.dgs.pt

O uso de máscaras de proteção na população em geral, alunos, docentes ou
técnicos operacionais não está recomendado, uma vez que não há qualquer
evidência de benefício do seu uso fora de estabelecimentos de saúde.

2.8. Diligências a efetuar na presença de aluno(s)/
docente(s)/técnicos operacional(ais) suspeito(s) de
infeção por Covid-19 no Instituto de Gouveia – Escola
Profissional
•
•
•

Acionar o Plano de Contingência do Instituto de Gouveia - Escola
Profissional para COVID-19;
Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos
estabelecidos anteriormente;
Informar de imediato o Ponto Focal da escola e encaminhar a(s)
pessoa(s) para área ou sala de isolamento.
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2.9.

Identificação

das

Atividades

essenciais

e

prioritárias e Medidas de manutenção da atividade
escolar em situação de crise
A evolução da epidemia é imprevisível, mas as entidades de saúde anteveem
que possam ser afetadas parcelas significativas da população, provocando
ruturas consideráveis nos domínios social e económico.
É de prever que surjam casos de COVID-19 entre os profissionais podendo
conduzir a uma situação de elevado absentismo. Neste caso, dever-se-ão
implementar uma ou mais das medidas que visem assegurar os serviços mínimos
para garantir as atividades essenciais da escola e conforme a fase de evolução
da epidemia na comunidade escolar:
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3. Procedimentos num caso suspeito
Qualquer aluno, docente ou técnico operacional com critérios compatíveis
com a definição de caso suspeito de doença por COVID-19, ou alguém que
identifique um aluno/docente/técnico operacional nestas circunstâncias,
deverá informar imediatamente o Ponto Focal designado para a escola em
causa e dirigir-se, acompanhado pelo Ponto Focal, para a área de isolamento
definida para aquele efeito.
Deverá ser prestada ao aluno, docente ou técnico operacional doente toda a
assistência necessária, incluindo se existirem dificuldades de locomoção. O
Ponto Focal responsável da escola deverá certificar-se que o caso suspeito se
desloca para a área de isolamento ou acompanhá-lo até à mesma. Sempre
que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro)
do doente.
O Ponto Focal que acompanha e presta assistência ao aluno ou funcionário
com sintomas, deve colocar, antes de se iniciar esta assistência, uma máscara
cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções
básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com
o caso suspeito.
No interior da área de isolamento, o caso suspeito de COVID-19 ou o Ponto Focal
deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24).
O caso suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o
permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio e este deverá verificar se
a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face,
de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face.
Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a
máscara estiver húmida, o caso suspeito deverá substituí-la por outra.

Após avaliação, a Linha SNS 24 informa o caso suspeito ou Ponto Focal:
•
•

Se não se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: define os
procedimentos adequados à situação clínica do aluno ou funcionário;
Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: o SNS 24
contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da
Saúde (DGS), para validação da suspeição. Desta validação o resultado
poderá ser:
o Caso Suspeito Não Validado: fica encerrado para COVID-19. O
SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação
- 21 -

Plano de Contingência e de Intervenção

o

clínica do elemento da comunidade educativa. O aluno, docente
ou técnico operacional informa o Ponto Focal da não validação,
e este último deverá informar o Diretor Adjunto.
Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade
de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e
a gestão de contactos. O ponto focal informa o Diretor Adjunto
de um caso suspeito validado.

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que
por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.
Na situação de Caso suspeito validado:
• O elemento da comunidade educativa doente deverá permanecer na área
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 realização de
exames laboratoriais no INSA;
• O acesso dos outros alunos/docentes/técnicos operacionais à área de
isolamento fica interditado (exceto ao Ponto Focal da escola);
• O Diretor Adjunto colabora com a autoridade de saúde local na identificação
dos contactos próximos do doente;
• O Diretor Adjunto informa a comunidade escolar da existência de caso
suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais;
• O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à
chegada da equipa do INEM, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o
contacto deste caso com outro(s) elemento(s) da comunidade educativa.
Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito validado nas
instalações.
A Autoridade de Saúde Local informa o Diretor Adjunto dos resultados dos testes
laboratoriais e:
• Se o caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados
os procedimentos habituais da escola, incluindo limpeza e desinfeção da área
de isolamento. As medidas do Plano de contingência são desativadas.
• Se o caso for confirmado, a área de isolamento deve ficar interditada até à
validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de
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Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de
Saúde.

Na situação de Caso confirmado:
O Diretor Adjunto 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 posto de trabalho do 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 Instituto de
Gouveia - Escola Profissional, comunica à DGS informações sobre as medidas
implementadas na escola, e sobre o estado de saúde dos contactos
próximos do doente.

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” um aluno, docente ou técnico operacional
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.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
•

“Alto risco de exposição” é definido como:
o Aluno/docente/técnico operacional do mesmo posto de trabalho
(gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do Caso;
o Aluno/ docente/técnico operacional que esteve face-a-face com o
Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado;
o Aluno/docente/técnico operacional 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.
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• “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
o

o

Aluno/docente/técnico operacional 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).
Aluno(s)/docente(s)/técnico(s) operacionais que prestou(aram)
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 Instituto
de Gouveia - Escola Profissional, 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).

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida
de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada:
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De referir que:
•

•

•

A auto monitorização diária, feita pelo próprio aluno/docente/técnico
operacional, 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 do COVID-19 e o aluno/funcionário estiver na
escola, devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”,
estabelecidos no ponto 3;
Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a
situação fica encerrada para COVID-19.
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PLANO DE INTERVENÇÃO
Público – Alvo
A comunidade escolar, constituída por docentes, não docentes e discentes da
referida escola.

Outros Públicos
Família dos alunos, parceiros de Formação em Contexto de Trabalho,
Residência de Estudantes.

Metodologia
A metodologia a utilizar permite alertar para a saúde, melhorar o conhecimento
e favorecer mudanças comportamentais e sociais, capacitando o indivíduo
para a tomada de decisões que minimizem o risco de disseminação da infeção.
Assim, o plano de contingência inclui comunicações orais e escritas ao públicoalvo, formação aos colaboradores, aumento do controlo dos procedimentos
de higienização dos espaços e equipamentos.

Grupo Operativo /Equipa Operativa
A equipa operativa será aquela que fará a articulação entre a escola e os
serviços de saúde bem como os pais dos respetivos alunos e outras entidades
pertinentes. A equipa operativa será composta por um representante de cada
serviço. De acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde o
Coordenador desta equipa deverá ser um membro pertencente à direção da
escola ou o representante máximo da instituição.
No Instituto de Gouveia – Escola Profissional a equipa operativa organiza-se do
seguinte modo:

Direção
(José Torres)

Serviços
Apoio/Administrativos
(Maria José Faia)

Apoio aos alunos

Apoio aos docentes

(Diretores de turma)

(Alexandra Rodrigues)

Apoio FCT
(Coordenadores de
Curso)

Ponto Focal
(Luís Brazete)

Higienização e
Manutenção
(Patrocinia Tomé)

Figura 1 - Constituição do Grupo Operativo/ Equipa Operativa
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Transportes

(Andreia Vieigas)

(Pedro Ferreira)
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Ponto Focal
Luís Brazete (contacto: 238 492038)

Sala de Isolamento
Sala “11-B”, 2ºpiso – Edifício do Seminário

Cadeia de “Comando e Controlo”
A Cadeia de “Comando e Controlo” define a liderança e coordenação em
situação de epidemia para o COVID-19. Ela tem autoridade para tomar
decisões e atuar em conformidade a todos os níveis de intervenção. A seguir
indicam-se os papéis dos responsáveis de cada sector que, na ausência dos
mesmos, deverão ser desempenhados pelos respetivos substitutos sob
supervisão do coordenador.
O Diretor Adjunto é o “Coordenador da Equipa Operativa”, sendo responsável
pela implementação e coordenação do plano de contingência. Para além
disso, é este que estabelece o contacto com a DSRLVT em caso de elevado
absentismo, e implementação das diretivas emanadas por este organismo.
Diligências:
•
•
•

•
•
•

Garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas;
O contacto com a linha de Apoio Saúde 24 (808 24 24 24) no caso de
suspeita de alunos com COVID-19;
Efetua o contacto com o Diretor de Turma, para que este contacte com
o respetivo Encarregado de Educação, no caso de suspeita de alunos
com COVID-19;
A implementação das medidas que o Delegado de Saúde vier a
aconselhar;
Define medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos, no
caso de encerramento da cantina;
Ordena o fecho da escola, de acordo com as recomendações das
entidades competentes.

O “Serviço de Apoio/Serviços Administrativos” monitoriza o cumprimento do
plano, implementa o plano de prevenção e elabora relatório mensal a entregar
ao Coordenador da Equipa Operativa, apoiando a Direção no contacto com
as diversas entidades. É ainda este serviço que apresenta o plano de
contingência, organiza e implementa a formação aos colaboradores
(docentes e não docentes). Identifica as atividades prioritárias no seu sector e
organiza o serviço em conformidade. Monitoriza as faltas ao serviço dos
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docentes e não docentes e mantém o coordenador da equipa operativa
informado do número de faltas por motivo de COVID-19.
O “Ponto Focal” é o responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de
COVID-19. Faz o acompanhamento do(s) caso(s) suspeito(s) à sala de
isolamento onde comunica com os serviços de saúde. Toda a comunidade
escolar do Instituto de Gouveia – Escola Profissional será informada que assume
estas funções o técnico operacional Luís Brazete.
O apoio aos alunos é operacionalizado pelos Diretores de Turma, aos docentes
pela Diretora Técnico Pedagógica e o apoio às entidades de Formação em
Contexto de Trabalho é operacionalizado pelos Coordenadores de Curso.
A higienização dos espaços é da responsabilidade da encarregada dos
serviços de limpeza, Patrocínio Tomé, que assegura a limpeza e higienização
dos espaços escolares e se certifica da continuidade e fornecimento de
produtos de limpeza e higienização.
A encarregada de bar, Andreia Viegas, gere os recursos do respetivo sector, e
assegura-se, junto dos diversos fornecedores, da continuidade do fornecimento
dos géneros alimentares.
O responsável pelo serviço de Transporte, Pedro Ferreira, certifica-se que são
cumpridas as normas de conduta e higiene previstas para as carrinhas e o
autocarro escolar.

Medidas de Prevenção e Controlo da COVID-19
Atividades
•

•

•

•
•

Enviar PowerPoint informativo e texto de apoio, por e-mail, a todos os
docentes e não docentes, bem como o contacto do Coordenador para
eventuais esclarecimentos de dúvidas.
Distribuir cartazes por todas as salas de aula, sala dos professores,
Refeitório, Secretaria, Biblioteca e Bar. Os cartazes deverão ser trocados
mensalmente (sistema rotativo).
Colocar folhetos informativos na sala dos professores, na secretaria, na
papelaria e no bar, repetindo a medida caso sejam publicados novos
folhetos, e repondo sempre que necessário.
Colar junto a todos os lavatórios da escola cartazes com a demonstração
da técnica de higienização das mãos.
Disponibilizar, no site da escola, informação atualizada e links a fontes de
obtenção de informação precisa sobre a epidemia e prevenção da
COVID-19.
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•
•

Disponibilizar espaços para colocação de dúvidas, tais como: e-mail, site
e facebook dos grupos da escola.
Ação de formação para alunos e colaboradores (docentes/técnicos
operacionais), abordando os seguintes conteúdos:

1. Características do vírus, modo de transmissão e medidas para a sua
minimização:
•

•
•
•
•
•

Etiqueta respiratória: Demonstração e relevância da colocação do lenço
de papel no caixote do lixo; da utilização de um lenço de papel ao tossir;
da utilização do antebraço para cobrir a boca ao tossir e espirrar, na
ausência de lenço de papel.
Lavagem das mãos: Demonstração e treino da técnica; importância da
frequência da lavagem.
Importância da zona T como pontos de entrada fácil do vírus (olhos, nariz
e boca);
Arejamento das salas: O docente deverá abrir pelo menos uma janela
entre cada aula, nos intervalos e no final do dia.
Desinfeção das superfícies: reforço da necessidade de limpeza das
maçanetas, corrimões, mesas. Desinfeção do ar das salas.
Partilha do material: considerar o material partilhado como um modo de
transmissão e, consequentemente, desencorajar a partilha.

2. Sintomas da COVID-19
o
o
o
o

Febre;
Tosse;
Dificuldades respiratórias;
Cansaço

Esta doença, em situações mais graves assemelha-se a uma pneumonia grave
com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e
eventual morte.
Recorde-se os sintomas associados a duas doenças que têm expressão nesta
altura do ano e que podem ser confundidos com os sintomas do COVID-19:
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3. Informação das medidas a tomar pelo colaborador com suspeita ou com
COVID-19
O colaborador que manifeste algum dos sintomas acima referidos, deve
informar a escola da sua situação e permanecer em casa, durante 14 dias ou
até alta clínica.
4. Apresentação do Plano de Contingência da Escola
Nesta atividade será apresentado o procedimento a adotar, perante um
eventual caso, conforme se demonstra nas páginas seguintes.
Os Diretores de Turma serão, ainda, informados que no âmbito do plano
deverão:
• Manter os alunos informados sobre a COVID-19 e nomeadamente, do plano
de contingência da escola;
• Apresentar o PowerPoint, entretanto fornecido pela Equipa Operativa e
transmitir os conhecimentos contidos neste plano;
• Divulgar o plano de contingência e de intervenção aos Encarregados de
Educação;
• Manter o Coordenador do Plano de Contingência informado sobre os casos
de alunos ausentes por motivo de COVID-19.
• Manter o Coordenador do Plano de Contingência informado sobre o mapa
de mobilidade dos alunos.

Atividades letivas e acompanhamento dos alunos na escola
•

Promoção de sessões síncronas online, via Hangouts ou Skype, sempre
que possível.
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•
•

Criação de ficheiros de atividades, por módulo, para realização de
trabalhos à distância.
Reorganização de horários.

Limpeza da escola
•
•

Reposição de stocks de produtos de higiene com fornecedores
alternativos já identificados.
Estabelecimento de eventual parceria com empresa em regime de
outsourcing para desinfeção.

Serviços administrativos
•
•
•
•

Definição das atividades prioritárias.
Redução do número de horas de atendimento ao público.
Atendimento ao público apenas por telefone ou por e-mail.
Imposição de um limite de 2 pessoas em atendimento/à espera de
atendimento no interior da secretaria.

Fornecimento do bar
•
•

Reposição de stocks de bens alimentares e de produtos de higiene com
fornecedores alternativos, já identificados.
Fechar ou reduzir os serviços de bar. Neste caso, os alunos deverão trazer
lanche de casa.

Aulas de Educação Física
•

As aulas de Educação Física serão lecionadas em sala de aula ou no
espaço exterior do recinto da Escola. Assim, deixam de fazer uso do
Pavilhão Municipal, por tempo indeterminado.

Formação em Contexto de Trabalho
•

Deverão ser contactados os locais de Formação em Contexto de
Trabalho – FCT, pelos respetivos Coordenadores de Curso ou Professor
Acompanhante no sentido de averiguar as condições de segurança
necessárias para a continuidade do Estágio.

Centro Hípico
•

As aulas no centro hípico serão suspensas até data a definir pelo
Coordenador do Plano.
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Mapa de Mobilidade dos alunos
•

Será enviado pelos Diretores de Turma um e-mail aos alunos a solicitar o
envio de informação sobre possíveis deslocações e visitas recebidas.

Residência de Estudantes
•

A Residência de Estudantes encontra-se ao abrigo do plano definido
pelo Município de Gouveia.
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Aprovação
O Plano de Contingência do Instituto de Gouveia - Escola Profissional COVID-19
tem como objetivo preparar a resposta operacional para minimizar as
condições de propagação da pandemia e manter os serviços essenciais em
funcionamento.
O Plano de Contingência contém as medidas preventivas e o plano de ação,
pelo que deverá ser cumprido por todos os alunos e funcionários do Instituto de
Gouveia - Escola Profissional.
Este instrumento obteve parecer prévio favorável dos elementos que integram
o Grupo Operativo COVID-19 e contou com o apoio do Centro de Saúde de
Gouveia.
Este Plano entra em vigor imediatamente após assinatura pela Direção do
Instituto de Gouveia - Escola Profissional.

Gouveia, 9 de março de 2020

A Direção do Instituto de Gouveia - Escola Profissional
____________________________________________________
(José Manuel dos Santos Correia Torres)
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ANEXOS
Plano de Acão 1 – Caso suspeito em contexto Sala de Aula
1. Professor questiona o Aluno sobre possível contacto com focos de
infeção; reconhece os sintomas (Febre, tosse, cansaço…);
2. Contacta por telefone com o Ponto Focal, que devidamente equipado
se desloca à sala, o caso suspeito coloca a máscara e segue
acompanhado, para a sala de Isolamento.
3. Na sala de isolamento, fechada, o Ponto Focal liga para a linha de
saúde 24.
4. O aluno e o Ponto Focal seguem as orientações da linha de saúde 24 e
aguardam na sala de isolamento até à chegada da equipa que o
deslocará para o hospital de referência;
Plano de Acão 2 - Alunos expostos (colegas da turma)
1. O docente promove, após a saída do aluno/caso suspeito, a limpeza
das mãos dos alunos. Identifica quem esteve em contacto mais direto
com o caso suspeito de infeção.
2. O Coordenador da Equipa Operativa faz os contactos com a linha de
Saúde 24, e em colaboração com os Diretores de Turma contactam com
os Encarregados de Educação.
3. A equipa de higienização promove a desinfeção completa dessa sala e
dos materiais lá presentes.
Plano de ação 3 Caso Suspeito em Contexto Fora de Aula
1. O aluno que sente os sintomas e suspeita da sua infeção dirige-se ao
Ponto Focal. Este despista os sintomas presentes e disponibiliza uma
máscara do kit mais próximo.
2. Equipa-se e acompanha o aluno até ao espaço designado de
isolamento. Comunica com a linha de Saúde 24 e age conforme as
indicações recebidas.
3. O Coordenador faz o contacto com o Encarregado de Educação ou o
familiar mais próximo.
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Plano de Acão 4 - Funcionários
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