NOTA INTRODUTÓRIA
No mundo atual, a desflorestação, a urbanização e o aumento da densidade
populacional ocasionam um acréscimo de risco para a saúde pública. O aumento significativo
das zoonoses ocasiona o aparecimento súbito de “novas doenças”, com repercussões
incalculáveis, que constituem um desafio constante para a ciência e para a humanidade. O
aparecimento de “infeções emergentes” requer da sociedade uma postura de cidadania, como
forma de contribuir para a resposta. A comunidade deve comungar de princípios base para
contribuir para a minimização do risco.
O novo Coronavírus 2019-nCoV, como agente causador de um cluster de
pneumonias na China, é atualmente reconhecido como uma ameaça à Saúde Pública no
contexto internacional. A 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou a situação como de Emergência de Saúde Publica de âmbito Internacional. A
transmissão pessoa-a-pessoa foi confirmada a 20 de janeiro, continuando ainda em curso
investigação sobre este processo, assim como sobre o reservatório e a história natural da
doença.
Neste contexto e no âmbito das suas competências, o Agrupamento de Escolas de
Amares segue as recomendações das Autoridades de Saúde Nacionais e dos Gabinetes das
Ministras da Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social e da Saúde, através do Despacho n.º 2836-A/2020 de 2 de março em
alinhamento com a Orientação n.º 006/2020 de 26 de fevereiro da Direção Geral da Saúde
(DGS).
O presente documento descreve como o Agrupamento de Escolas de Amares
prepara e irá gerir a resposta à emergência de saúde pública associada à infeção por
Coronavírus 2019-nCoV no seio do agrupamento de escolas.
A definição do plano de contingência encontra suporte nas orientações emanadas
pela Direção Geral da Saúde (DGS
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1. COVID-19
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID19. Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser
semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia .
1.1. O QUE É O CORONAVÍRUS
Coronavírus é o nome de uma família de vírus que têm uma estrutura em formato de coroa. Eles
causam infeções respiratórias e já provocaram outras doenças. Em geral, eles circulam apenas
entre animais como morcegos e roedores, mas passam a infetar também as pessoas quando a
convivência é muito próxima e os vírus sofrem mutações espontâneas e aleatórias.
O novo coronavírus que começou a circular na China no ano passado ganhou o nome temporário
de 2019n-Cov e depois o oficial de SARS-CoV-2, uma sigla para o nome completo em inglês
"severe acute respiratory syndrome coronavirus 2".

1.2. SÍNDROMES CLÍNICOS
A infeção por 2019-nCoV pode apresentar-se como uma doença ligeira, moderada ou grave. A
apresentação mais grave inclui a pneumonia, infeção respiratória aguda, sépsis e choque
séptico.
Os sintomas de COVID-19 são bastante variados:

- Febre
- Tosse
- Falta de ar (dificuldade respiratória)
- Cansaço

Outros Sintomas possíveis:
- Dores no corpo
- Congestionamento Nasal
- Inflamação na garganta
- Diarreia.
O reconhecimento precoce de casos suspeitos permite a implementação das medidas de
prevenção e controlo da infeção. A identificação precoce daqueles com manifestações graves
permite a otimização imediata de cuidados de suporte, e a rápida e segura admissão (ou
encaminhamento) para Unidade de Cuidados

Intensivos, de acordo com protocolos

institucionais. Os doentes com doença ligeira

devem ser monitorizados, uma vez que

podem evoluir para insuficiência respiratória aguda.
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1.3. TEMPO DE INCUBAÇÃO
O período de incubação da COVID-19 (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.
1.4. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se.
Por vias de transmissão direta:
- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
- Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).
Por vias de transmissão indireta:
- Por contacto com superfícies e ou objetos contaminados

1.5. MEDIDAS PREVENTIVAS
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).
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias
desde a data da última exposição a caso confirmado.
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2. PLANO DE CONTIGÊNCIA
2.1. EQUIPA OPERATIVA
A Equipa Operativa será aquela que fará a articulação entre a Escola Sede de Agrupamento e
os serviços de saúde.
A Coordenação desta equipa será assumida pela Direção na pessoa da sua Diretora.
No Agrupamento de Escolas de Amares, a Equipa Operativa organiza-se do seguinte modo:
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2.2. CADEIA DE COMANDO E CONTROLO

A Cadeia de Comando e Controlo define a liderança e coordenação em situação de COVID-19.
Tem autoridade para tomar decisões e atuar em conformidade a todos os níveis de intervenção.

Papéis dos responsáveis de cada sector:
(na ausência dos mesmos, deverão ser desempenhados pelos respetivos substitutos - a designar posteriormente - sob
supervisão da Coordenadora)

- Coordenadora da Equipa Operativa
Responsável pela implementação e coordenação do plano de contingência tem por funções
diretas:
- A garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas;
- O contacto com a linha 24 (808 24 24 24), no caso de suspeita de alunos com gripe;
- O contacto com os Encarregados de Educação, no caso de suspeita de alunos com
gripe;
- A implementação das medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar;
- O contacto com a DGESTE em caso de elevado absentismo, e implementação das
diretivas emanadas por este organismo;
- A definição de medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos
carenciados, no caso de encerramento do refeitório;
- Assegurar a substituição de funcionários nos sectores considerados prioritários, e a sua
eventual deslocação entre as Escolas do Agrupamento
- Ordenar o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades
competentes.

- Responsável pela Gestão de Serviços e Materiais
Responsáveis pela gestão de serviços e materiais e coordenam os serviços de apoio à docência,
serviços do refeitório e bar e o sector dos materiais.
O Coordenador do Centro Qualifica a funcionar em regime pós-laboral e noturno é responsável
pela gestão de serviços e materiais no que a estes cursos diz respeito.

- Coordenadora da Educação para a Saúde
Monitoriza o cumprimento do plano, implementa o plano de prevenção e elabora relatório mensal
a entregar à Coordenadora da Equipa Operativa (a Diretora) e mantém contacto com o Centro
de Saúde.
Apresenta o plano de contingência, organiza e implementa a formação aos funcionários
(docentes e não docentes).
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- Serviços Administrativos
Identifica as atividades prioritárias no seu sector e organiza o serviço em conformidade.
Monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários docentes e não docentes e mantém a
Coordenadora da Equipa Operativa informada do número de faltas por motivo de COVID-19.

- Apoio à Docência
Assegura que os funcionários cumprem as medidas de higiene definidas no plano, bem como o
acompanhamento dos alunos à sala de isolamento, em estreita ligação com a responsável pela
gestão de serviços e materiais.

- Refeitório
O responsável pelo refeitório faz a substituição dos funcionários do respetivo sector, e assegurase, junto dos diversos fornecedores, da continuidade do fornecimento dos géneros alimentares,
em estreita ligação com a Adjunta da direção (Diana Castro).

- Materiais
A responsável pelos materiais/despensa mantém os stocks dos produtos de higiene em
quantidade suficiente para fazer face às novas exigências e mantém informados os adjuntos
responsáveis pela gestão de serviços e materiais das necessidades do sector.

- Os Coordenadores de Estabelecimento
São responsáveis pela aplicação do Plano de Contingência em cada uma das escolas, como
representantes diretos da Direção. Recolhem os dados sobre o evoluir da situação e comunicamnos à Coordenadora da Equipa Operativa e divulgam junto do pessoal Docente, Não Docente e
Discente toda a informação recebida.
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2.3. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE TRABALHADORES PODE CAUSAR NOS SERVIÇOS DO
AGRUPAMENTO.

A evolução da pandemia é imprevisível, sendo possível que surjam casos de COVID-19 entre
os profissionais, podendo conduzir a uma situação de elevado absentismo. Neste caso, deverse-ão implementar medidas que visem assegurar os serviços mínimos para garantir as atividades
essenciais da escola:
Escola

Agentes

Efeitos

Todo o
Agrupamento

Absentismo de professores reduzido
Absentismo de professores elevado

Não produzirá efeitos significativos, porque
recorrer-se-á à Reserva de Recrutamento.

Todo o
Agrupamento
Todo o
Agrupamento
ESA
EB2,3

Absentismo de AO reduzido

Não produzirá efeitos significativos

Absentismo de AO elevado > 50%

Interrupção as atividades letivas

Absentismo de Cozinheiros reduzido

Não produzirá efeitos significativos

ESA
EB2,3

Absentismo de Cozinheiros elevado > 50%
Absentismo de Assistentes técnicos reduzido

ESA
EB2,3

Absentismo de Assistentes técnicos elevado >75%

Absentismo dos elementos da Direção reduzido
ESA

Absentismo de elementos da Direção elevado >60%

Não haverá atividade letiva no período da
tarde.
Dependerá da empresa nos CE
Não produzirá efeitos significativos
Definição das atividades prioritárias.
Redução do número de horas de
atendimento ao público.
Atendimento ao público apenas por telefone
ou por email.
Não produzirá efeitos significativos
Definição das atividades prioritárias.
Redução do número de horas de
atendimento ao público.
Atendimento ao público apenas por telefone
ou por email.

- Limpeza da escola
Reposição de stocks de produtos de higiene.

- Medidas de manutenção da atividade letiva e acompanhamento dos alunos na escola

No caso de o absentismo de professores ser elevado:
- Promover a realização de atividades letivas através de email ou plataformas digitais;
- Criar um grupo de trabalho para dinamização de atividades em plataformas digitais, apoio e
incentivo à sua utilização pelos professores.
- Criação de bolsas de atividades, por disciplina, para aulas de substituição.
- Reorganização de horários.
- Assegurar as refeições aos alunos carenciados.

- Condições Mínimas
Perante um cenário de elevado absentismo do Pessoal Docente e Não Docente, as condições
mínimas para assegurar o funcionamento da escola, são as seguintes:
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Escola Sede
Setores de Atividade
Portaria
PBX
Serviços Administrativos
Direção
Refeitório
Bufetes
Manutenção e limpeza
Plano de Emergência e Evacuação

N.º de Pessoas
1
1
2
2
4
2
4
Todos os elementos presentes na Escola

Escola Básica EB2,3
Setores de Atividade
Portaria
PBX
Serviços Administrativos
Coordenação
Refeitório
Bufetes
Manutenção e limpeza
Plano de Emergência e Evacuação

N.º de Pessoas
1
1
1
1
Dependente da Empresa
2
5
Todos os elementos presentes na Escola

Centros Escolares
Setores de Atividade
Coordenação
Refeitório
Manutenção e limpeza
Plano de Emergência e Evacuação

N.º de Pessoas
1
Dependente da Empresa
2
Todos os elementos presentes na Escola

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada dos
fornecedores de bens ou serviços, nomeadamente, artigos alimentares e material de higiene,
bem como serviços de CTT.

O encerramento da Escola Sede será efetuado se determinado pelo Delegado de Saúde, após
avaliação epidemiológica da situação. Em caso de encerramento, as atividades que necessitam
de ser mantidas, se possível, são as seguintes:
Setores de Atividade
Direção
Serviços Administrativos
Portaria
PBX

N.º de Pessoas
1
1
1
1

No caso de eventual encerramento dos Estabelecimentos de Ensino pertencentes ao
Agrupamento, fornecer-se-ão aos Pais e Encarregados de Educação informações referentes ao
período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar através da página da internet –
www.aeamares.pt
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2.4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DO COVID-19
As medidas de prevenção têm como objetivo dotar a comunidade educativa de
comportamentos que sejam preventivos. Destas medidas fazem parte: a informação a todos,
a capacitação para a aquisição de hábitos não facilitadores da propagação (medidas de
prevenção) da Pandemia, a higienização do ambiente escolar e as medidas de isolamento.
A colocação de um elemento da comunidade educativa numa área de “isolamento” visa
impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a
propagação da doença transmissível. A área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona)
numa escola tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos restantes
membros da comunidade com o “doente” (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica
compatíveis com a definição de caso suspeito) e permitir um distanciamento social deste.

Está vedada a realização até ao dia 27 de março de 2020, todas as palestras, sessões de
esclarecimento, atividades de grande grupo com alunos do Agrupamento de Escolas de
Amares assim como Visitas de Estudo em Portugal e ao Estrangeiro. Esta restrição poderá
ser alargada para além da data referida.

2.4.1. Informação
Cronologia de ações de informação a realizar
Pessoal docente e não docente

Mês de Março

Pais e Encarregados de Educação

Em reuniões a convocar pelos Diretores de Turma,
Professores Titulares de turma e Educadoras
Pré-Escolar
1º, 2º,3º Ciclo
Secundário
(sessões por turma com os respetivo professores titulares,
Educadoras e Diretores de Turma)

Crianças/alunos

2.4.2. Medidas de prevenção diária
- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo
menos 20 segundos;
- Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e
sempre que as mãos estejam sujas;
- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
- Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
- Evitar, nas filas para o refeitório e bar e nos recreios, estar em grandes aglomerados de
pessoas e manter uma distância de segurança para o aluno mais próximo;
- Evitar cumprimentos sociais com contacto físico;
- Não partilhar objetos ou comida.
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2.4.3. Higiene das Instalações



- Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula à hora de almoço e ao final do dia;
- Limpar os balcões da secretaria e papelaria com detergente, várias vezes durante o dia.
desinfetar as maçanetas das portas e dos corrimãos a meio da manhã e a meio da tarde;
- Cinco minutos antes do fim da aula, cada aluno e respetivo professor farão a
limpeza/desinfeção das suas mesas de trabalho;
- Arejar as salas de aula e todos os locais fechados nos quais existam aberturas para o
exterior, abrindo portas e janelas.
- Durante o intervalo as janelas e portas (se possível) deverão manter-se abertas para
arejamento. O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas abertas durante
os intervalos.
- Efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho após todos os intervalos.
- A limpeza dos balneários do pavilhão desportivo será realizada de 90 em 90 minutos
pelos assistentes operacionais responsáveis pelo sector.
- Efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento após cada caso (com registo em
impresso próprio colocado para o efeito na sala).
- Todos os brinquedos e materiais de uso partilhado devem ser lavados com detergente
doméstico e passados por água, após cada utilização, nomeadamente nos Jardins de
Infância.
- Os ratos e os teclados têm de ser limpos com álcool, na primeira utilização do dia e
sempre que mude de utilizador. O mesmo se aplica aos telefones.
- Registo, em documento próprio, das horas de desinfeção verificadas (monitorização).

2.4.4. Medidas de Isolamento
Sala e Isolamento
A sala de isolamento será no atual gabinete médico na Escola Secundária e Eb2,3.
A escolha desta sala justifica-se pelo facto de se encontrar em área de fácil acesso de
ambulância e relativamente próxima da saída da escola, e existir um telefone na
proximidade, minimizando-se o contacto do possível caso com a restante comunidade
escolar.
Nas escolas de 1º Ciclo e Jardim de Infância, a sala de isolamento será definida pelos
Coordenadores de Estabelecimento.

A sala de isolamento será usada apenas para esse fim. Será limpa e arejada
regularmente e após a sua utilização por eventuais pessoas doentes. A porta estará
fechada. A sala será equipada com cadeira/marquesa (para descanso, enquanto
aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); contentor de resíduos
(com abertura não manual e saco de plástico); solução antissética de base alcoólica -
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SABA (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s)
cirúrgica(s); luvas descartáveis; e termómetro.

Medidas a adotar na sala de isolamento
Colocar a máscara ao suspeito de infeção; proceder a pequeno questionário sobre os
sintomas, verificar a temperatura corporal; contactar com a Linha de Saúde 24 (808 24
24 24).
No final de cada utilização da sala de isolamento, o/a funcionário(a) comunica à
responsável pelos Assistente Operacionais que deve providenciar a limpeza/
desinfeção da mesma.

Distanciamento social
Numa situação de deteção da doença, os grupos considerados de risco (grávidas,
doentes portadores de doenças crónicas, idosos) serão retirados do Estabelecimento de
Ensino.
A Equipa Operativa certificar-se-á de que a pessoa afetada pela COVID-19 não
frequentará o estabelecimento de Ensino num período mínimo de catorze dias ou até
que lhe seja dada alta clínica.

2.5. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
A infeção de um trabalhador docente com “Alto Risco de Exposição” deve prever o
isolamento social do mesmo, dos alunos com quem teve contacto próximo e docentes e não
docentes com quem partilhou gabinetes ou espaços fechados numa distância até 2 metros,
por um período de 14 dias;
A infeção de um trabalhador não docente deve prever o isolamento social de quem esteve
na sua presença em “Alto Risco de Exposição”;
Os Assistentes Técnicos, em isolamento social, farão trabalho domiciliário de acordo com as
orientações do(a) coordenador(a) Técnico(a).
NOTA: “Alto Risco de Exposição”:
Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso;
Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;
Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos
que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias

- Existirá em cada escola desinfetante de base alcoólica para uso pelo Assistente após lidar
com qualquer situação de suspeita de doença infetocontagiosa;
- Qualquer membro da comunidade educativa identificado com critérios compatíveis com a
definição de caso suspeito, deve ser encaminhado para a área de “isolamento”;
- Na deslocação da pessoa com sintomas, devem ser evitados momentos e locais de maior
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aglomeração de pessoas nas instalações;
- No caso de surgir, numa escola, uma pessoa com suspeita de contágio por virose,
respeitando os sintomas descritos e designado como “doente” para efeitos deste plano de
contingência, estabelece-se que deve ser encaminhada para a área de “isolamento”,
conduzida pelo Assistente Operacional (AO) em serviço no bloco de aulas através do
percurso mais curto até à mesma;
- Além do Assistente Operacional em serviço no bloco de aulas, mais ninguém deve
estabelecer contacto próximo com o “doente”;
- O Assistente Operacional que acompanha 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 (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto
com o “doente” (caso suspeito de COVID-19);
- Já na área de “isolamento”, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24). Neste caso, o
funcionário que acompanha o “doente” deve manter uma distância de segurança conveniente
(superior a 1 metro);
- O “doente” deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A
máscara deverá ser colocada pelo próprio, a qual deve ser bem ajustada (ou seja:
ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e
áreas laterais da face. Sempre que a máscara estiver húmida, deve ser substituída por outra;
- O profissional de saúde do SNS 24 irá questionar o “doente” quanto a sinais e sintomas e
ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.

- Após avaliação, o SNS 24 dará informações:
- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19, o SNS 24 contacta a Linha de Apoio
ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta
validação o resultado poderá ser:

- Caso Suspeito Não Validado - este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24
define os procedimentos habituais e adequados à situação. A direção da escola deve
ser informada da não validação.

- Caso Suspeito Validado - a DGS ativa o INEM, iniciando-se a investigação
epidemiológica e a gestão de contactos. A direção da escola, “doente”, encarregado
de educação ou outro familiar serão informados da validação do caso. O “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 testes
laboratoriais. O acesso à área de “isolamento” fica interditado (exceto ao trabalhador
designado para prestar assistência);
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- Estão vedadas quaisquer deslocações adicionais do Caso suspeito validado nas
instalações da escola;
- A direção informa os restantes membros da comunidade da existência de caso
suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais.

2.5.1 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. A Autoridade de Saúde Local informa o
Diretor 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 de limpeza e desinfeção. Nesta
situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência da Escola;
- Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve 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.

2.5.1.1 Na situação de caso confirmado:
- 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.
- 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 dará informações sobre as medidas
implementadas na escola, e sobre o estado de saúde dos contactos próximos do
doente.

2.5.2 Procedimentos de vigilância de contactos próximos
- Os indivíduos que tenham estado em “contacto próximo” com caso confirmado
de COVID-19, identificado 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.
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- Os indivíduos ou os seus responsáveis, quando menores, que estejam nas
condições anteriores, devem comunicar quaisquer alterações ao seu estado de
saúde de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em
concreto e dará as devidas recomendações/orientações.

2.5.3 Procedimentos em situações tipificadas

Isolamento

sala de Aula

Caso 1 – Aluno em contexto de sala de aula
1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre e, pelo
menos, um dos seguintes sintomas: tosse, cefaleias, mialgias, vómitos ou diarreia;
2. em caso de suspeita de infeção, coloca a máscara no aluno e procura tranquilizá-lo;
3. manda chamar uma funcionária para encaminhar o aluno para a sala de isolamento;
4. desinfeta a mesa do aluno e as suas mãos com álcool;
5. nas mesas duplas, manda o aluno companheiro desinfetar as mãos;
6. promove o arejamento imediato da sala

7. a funcionário acompanha o aluno até à sala de isolamento;
8. o aluno desinfeta as mãos,
9. a funcionária mede a temperatura do aluno;
10. a funcionária desinfeta as mãos e o termómetro;
11. em caso de temperatura superior a 37ºC, o funcionário liga para a Coordenadora da
Equipa Operativa e aguarda a sua chegada.
12. A coordenadora liga para a linha Saúde 24 e age em conformidade com as orientações
recebidas;
13. A coordenadora providencia o contacto com o Encarregado de Educação do aluno.

Ext. sala

1. O aluno dirige-se à funcionária do bloco mais próximo;
2. a funcionária questiona o aluno no sentido de saber se este sente febre e, pelo menos,
um dos seguintes sintomas: tosse, cefaleias, mialgias, vómitos ou diarreia;
3. em caso de suspeita de infeção. coloca a máscara, no aluno e encaminhar o aluno para
a sala de isolamento;

Isolamento

Caso 2 – Aluno em contexto fora de sala de aula

4. a funcionário acompanha o aluno até à sala de isolamento;
5. o aluno desinfeta as mãos,
6. a funcionária mede a temperatura do aluno;
7. a funcionária desinfeta as mãos e o termómetro;
8. em caso de temperatura superior a 37ºC, o funcionário liga para a Coordenadora da
Equipa Operativa e aguarda a sua chegada.
12. A coordenadora liga para a linha Saúde 24 e age em conformidade com as orientações
recebidas;
13. A coordenadora providencia o contacto com o Encarregado de Educação do aluno.

Caso 3 – Funcionário (Docente/Não Docente)
1. tomada de consciência de sintomas de Gripe a saber: febre e, pelo menos, um dos seguintes
sintomas: tosse, cefaleias, mialgias, vómitos ou diarreia;
2. solicita uma máscara e coloca-a;
3. dirige-se para a sala de isolamento;
4. verifica a temperatura corporal;
5. desinfeta as mãos e o termómetro
6. Liga para a linha Saúde 24 e age em conformidade com as orientações recebidas;
7. caso seja aconselhado, ausenta-se da escola, comunicando à funcionária do PBX o motivo da
sua saída
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2.6. PLANO DE COMUNICAÇÃO
Em caso de dúvida ou existência de caso suspeito deve ser contactado um dos elementos
da Equipa Operativa, ou na sua ausência a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 ou a Delegação
de Saúde de Amares.
Os números de telefone dos diferente parceiros estarão afixados junto ao telefone de
contacto com o exterior, em todas as Escolas do Agrupamento.
1- Caso um Professor, Assistente Operacional ou outro, identifique caso suspeito, sem
efetuar contacto físico, ou de proximidade, chama o Assistente Operacional de apoio à
Docência.
2-

Assistente Operacional de Apoio à Docência (contacto móvel da escola –

933130830) - Acompanha o “doente”, com distância de segurança, disponibiliza-lhe uma
máscara cirúrgica e o termómetro, assim como o telemóvel com chamada para o 800 24 24
24. Informa do modo mais expedito a Coordenadora da Equipa Operativa e desinfeta as
mãos.
3 - Direção - Informa o encarregado de educação ou outro familiar.
4 - A Coordenadora da Equipa Operativa
Informa de imediato o Delegado Regional de Educação do Norte e a Autoridade de Saúde
local sobre a existência do caso suspeito;
Informa de imediato o Delegado Regional de Educação do Norte e a Autoridade de Saúde
local sobre a existência do caso suspeito validado;
Cabe à Diretora, ouvido um membro do governo, a decisão de encerrar a Escola.

2.7. AVALIAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
O Plano de Contingência será reavaliado e atualizado sempre que necessário em articulação
com o Delegação de Saúde de Amares.
2.7.1 Serão Indicadores de avaliação:
- Número de professores que receberam informações por mail;
- Número de dúvidas colocadas; número de funcionário (docente e não docente)
presentes nas ações/sensibilização sobre os riscos e medidas preventivas;
- Número de turmas que tiveram sessões de esclarecimento;
- As presenças e falhas de material/equipamentos;
- Número de casos de covid-19 ao longo do ano, durante o período pandémico.
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2.7.2 Serão Instrumentos de avaliação:
- Avisos de receção de emails
- Relatórios de atividade
- Folhas de presença
- Grelhas de observação;
- Questionários
- Check-list de material

2.8. ORÇAMENTO

Artigo

CE
Ferreiros

Quantidades
CE D.
CE
Gualdim Vale do
Pais
Homem

Ce Vale
do
Cávado

CE
Caldelas

CE
Bouro

3

3

2

3

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

30

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

ESA

EB
2,3

Máscara
Cirúrgica

20

20

4

5

Luvas
descartáveis

100

100

100

Termómetro

1

1

40

Preço*
60
600,00€
800
80,00€
8
60,00€

Toalhetes
de Papel
Solução
antissética

Contentor
1
de Resíduos
Diversos
*Valor estimado

110
1650,00€
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Nota: Este documento não dispensa a leitura integral de COVID-19 - Orientação n.º 006 - Direção-Geral da Saúde 26/02/2020.
Para mais informações consultar: https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-7

Agrupamento de Escolas de Amares, 4 de março de 2020

A Diretora

_________________________
Flora Monteiro

16

