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1. Enquadramento

Tendo em conta o atual estado de emergência de Saúde Pública
declarado pela Organização Mundial de Saúde OMS e atendendo
às mais recentes evoluções da propagação da infeção por doença
respiratória causada pelo agente Coronavírus COVID 19 em
Portugal e tendo como referência as recomendações da OMS e da
DGS Direção Geral da Saúde a Câmara Municipal de Águeda
definiu e aprovou o presente Plano de Contingência nos termos do
disposto no Despacho n º 2836 A 2020 de 2 de março
,

(

),

(

-

)

,

(

),

,

.

-

/

,

.

A propagação desta infeção poderá resultar num elevado nível de
ausências ao trabalho que provocará a consequente perturbação da
atividade diária dos serviços municipais podendo levar em caso
extremo à paralisação do exercício da atividade de atendimento
nos serviços municipais
,

,

,

,

.

Perante o quadro atual e os cenários que se afiguram torna se
necessária uma resposta a esta ameaça através da definição deste
Plano de Contingência que orientará a atuação a seguir por esta
instituição numa situação de profilaxia de algum caso suspeito
,

-

.

1.1 O que é o Coronavírus - COVID-19?

O novo coronavírus intitulado COVID 19 foi identificado pela
primeira vez em dezembro de 2019 na China na Cidade de Wuhan
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar
doença no ser humano A infeção pode ser semelhante a uma gripe
comum ou apresentar se como doença mais grave como
pneumonia
,

-

,

,

,

.

.

-

,

.

A COVID 19 transmite se por contacto próximo com pessoas
infetadas pelo vírus ou superfícies e objetos contaminados Esta
doença transmite se através de gotículas libertadas pelo nariz ou
boca quando tossimos ou espirramos que podem atingir
diretamente a boca nariz e olhos de quem estiver próximo
-

-

,

.

-

,

,

.

Estas gotículas podem depositar se nos objetos ou superfícies
querodeiam a pessoa infetada Por sua vez outras pessoas podem
infetar se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos
olhos nariz ou boca com as mãos
-

.

,

-

,

.
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1.2 Principais Sintomas

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção
respiratória aguda como febre tosse dificuldade respiratória e
cansaço
,

,

.

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com
insuficiência respiratória aguda falência renal e de outros órgãos e
eventual morte
,

.

1.3 Tempo de incubação e formas de manifestação

O período de incubação até ao aparecimento de sintomas situa se
entre 2 a 14 dias segundo as últimas informações publicadas pelas
Autoridades de Saúde 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
-

(

(

)

/

).

Definição de caso suspeito
Critérios Clínicos Infeção respiratória aguda febre ou tosse ou
dificuldade respiratória requerendo ou não hospitalização
Critários Epidemológicos História de viagem para áreas com
transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do início de
sintomas OU Contacto com caso confirmado ou provável de
infeção por SARS CoV 2 COVID 19 nos 14 dias antes do início dos
sintomas OU Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado
numa instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID
19
:

:

(

)

:

-

-

/

-

,

-

.
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2. Plano de Contingência

A coordenação global do plano é assumida pelo Presidente da
Câmara Municipal de Águeda na sua ausência a coordenação cabe
ao Vice presidente da autarquia
,

-

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

2.1 Comunicação Externa

Toda e qualquer comunicação externa articulação e interação com
os meios de comunicação social assim como a re definição da
estratégia organizacional de atuação cabe ao Presidente da Câmara
Municipal de Águeda sendo que na sua ausência a comunicação
será realizada pelo Vice presidente da autarquia
,

,

(

)

,

,

-

.

2.2 Grupo de Coordenação/Avaliação de Risco

O grupo de coordenação avaliação de risco é composto pelos
seguintes elementos
/

:

Função

Nome

Contacto

Vereadora

Elsa Corga

962 096 986

Chefe de Divisão de Desenvolvimento Local

Pedro Alves

962 029 814

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

Maria Moreira

961 708 293

Chefe de Divisão de Tecnologias e Informação

Hugo Teixeira

962 096 983

Chefe da Divisão de Manutenção
Marco Ferreira
Chefe da Divisão de Protecção Civil Espaços Glória Costa
Verdes e Higiene Pública

962 029 820

Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos Sílvia Martins

234610070 Ext 1350

Técnico Superior da Divisão de Protecção
Civil Espaços Verdes e Higiene Pública

962 029 844

,

,

Vítor Silva

969 633 500
/

.

Este grupo tem como responsabilidades
Gestão diária do atual plano de contingência
Reunião semanal para efetuar o ponto de situação
Aplicação das medidas internas estabelecidas
Articulação com os serviços de Saúde Pública
Esclarecimento de dúvidas à população em geral através do e
mail info covid cm agueda pt
:

.

@

-

.

-

.
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Para contactar o grupo de coordenação avaliação de risco seja para
esclarecer alguma dúvida no âmbito do presente plano e medidas a
tomar e também para informar sempre que exista um caso suspeito
foi criado um e mail para uso interno tendo o seguinte endereço
covid19 cm agueda pt
/

,

,

,

-

@

,

-

,

.

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

2.3 Equipa de Intervenção

A equipa de intervenção é composta pelos responsáveis dos edifícios
definidos no ponto 2 6 sendo que têm como tarefas
Garantir que a informação está disponível no edifício como as
recomendações da DGS e o plano de contingência que deverão
estar afixados
Garantir que a sala de isolamento dispõe de todos os elementos
necessários e prestar apoio à sala
Identificar sinalizar os casos suspeitos
Articular com a Linha do SNS 24 e o Delegado de Saúde de
Águeda no caso de existência de caso suspeito
Comunicar ao grupo de coordenação avaliação de risco a
existência de uma caso suspeito e devido encaminhamento
através de telefone e e mail covid19 cm agueda pt
Cumprir com os procedimentos de caso suspeito conforme o
ponto 3
.

,

:

,

,

;

;

/

;

(

);

/

,

-

@

(

-

.

);
,

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

2.4 Equipa de Desinfeção

A equipa de desinfeção é composta pelas equipas de limpeza afetas
a cada edifício sendo que se dividem em limpeza interna e equipa
externa
,

.

A limpeza interna da autarquia é efetuada pela Sr ª Maria Silvina
Martins A equipa externa é efetuada por empresas contratadas para
efetuar o serviço de limpeza nos edifícios nomeadamente nas
escolas A pessoa de contacto no que respeita à equipa externa é o
Eng Marco Ferreira Chefe da Divisão de Manutenção sendo que o
contacto encontra se no ponto 2 2
.

.

,

.

,

.

,

,

-

,

.

.
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A equipa de desinfeção deve
Limpar e desinfetar a área de isolamento
Limpar e desinfetar os demais espaços e equipamentos onde o
caso suspeito validado tenha estado
:

;

.

Esta limpeza e desinfeção está sujeita a uma avaliação pela
Autoridade de Saúde Local
.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

2.5 Efeitos que a infeção de colaborador(es) pode
causar no local de trabalho

No âmbito deste plano de contingência define se de seguida os
serviços fundamentais prioritários que se devem manter em
funcionamento e quais as soluções para a eventualidade destes
serviços ficarem sem funcionários ativos
,

-

/

:

Serviços fundamentais/prioritários

Substituição

Serviço de Informática

Suporte 1 Linha
Suporte 2 Linha

Jorge Teixeira
Empresa LinkCom Provisório
351
213 100 046 service desk linkcom pt
Empresa LinkCom Provisório
351
213 100 046 service desk linkcom pt
(

/

Suporte 3 Linha

.

(

/

)

-

+

)

-

+

@

.

.

@

.

Serviço de Recursos Humanos

Serviço de Contabilidade

Serviço de Contabilidade

Serviço de Recursos Humanos

Equipa de Limpeza Urbana

A substituição desta equipa deve ser
realizada pelos Assistentes Operacionais
da DV PEH Caso a DV PEH fique sem
Assistentes Operacionais ativos a
substituição passa para os Assistentes
Operacionais da DV MAN
-

.

-

,

-

Serviço de Ação Social

Educação Sara Silva

Armazém

No caso de ser necessário o
encerramento dos Armazéns Eng João
Paradinha ficará como responsável de
acessos ao armazém

(

)

,

.

.

Como medidas preventivas, estão tomadas as seguintes ações:

A criação de um gabinete de crise para gestão da pandemia do
COVID 19
A criação de uma linha de apoio à população com o número 234
180 115 para apoio e esclarecimento sobre assuntos relacionados
com a atual epidemia à população com horário das 09 00 às
20 00 a funcionar 7 dias por semana
-

;

,

,

:

,

:

;
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A criação do email info covid19 cm agueda pt
para
esclarecimento de dúvidas à população
Encerramento das Piscinas Municipais
Encerramento ao público do Espaço Multigeracional de Águeda
Encerramento ao público do Forúm de Juventude de Águeda
Encerramento do Posto de Turismo
Encerramento ao público dos Parques Infantis Municipais
Encerramento ao público dos Parques Fitness ao ar livre
Encerramento ao público dos Parques Desportivos ao ar livre
Cancelamento da Feira Semanal Mercado Municipal continuará a
funcionar como normalmente
Cancelamento da programação do Centro de Artes de Águeda e
da Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Suspensão do projeto BeÁgueda
Cancelamento de todos os eventos programados em espaços
fechados e ao ar livre culturais desportivos ou de outra natureza
que impliquem concentração de pessoas nos termos indicados
pela Direção Geral de Saúde DGS devolvendo aos cidadãos o
valor integral dos bilhetes já pagos para os eventos cancelados
As licenças a emitir pelos serviços administrativos referentes a
eventos que se venham a realizar até 3 de abril ficam suspensas
até despacho em contrário
Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a
presença dos candidatos no âmbito de procedimentos
concursais
Suspensão de viagens e de programas municipais de desporto
cultura lazer e outros que propiciem concentração de pessoas
tratando com especial acuidade e diligência dos que envolvem a
população mais idosa
Cancelamento imediato de reuniões com pessoas externas aos
serviços que não sejam imprescindíveis
Limitação do número de pessoas nos pontos de atendimento da
autarquia GAM 3 e Educação 1 igual ao número dos pontos de
atendimento sendo que os restantes munícipes devem aguardar
no exterior do edifício pela sua vez com Interdição de entradas
de pessoas externas através da cave do edifício sem abertura de
cancela
Reforço dos serviços on line e incentivo à utilização do
atendimento online e por telefone por parte dos munícipes
A picagem de ponto encontra se suspensa no sistema biométrico
sendo que a mesma deve ser efetuada com recurso ao
computador pessoal na aplicação Smartime ou meios alternativos
disponibilizados pelo serviço de Recursos Humanos
Aceitação de pagamentos fora de prazo de todos os pagamentos
que digam respeito aos serviços municipais cujo prazo expire
durante o período do presente despacho
.

@

-

.

,

;

;

;

;

;

;

;

;

(

);

;

;

,

,

,

,

,

(

),

;

,

;

,

;

,

,

,

,

;

,

;

(

-

-

),

,

,

(

);

-

;

-

,

;

,

;
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Limitação de deslocações desnecessárias entre salas Nos casos
em que tenham que ser entregues documentos em mão devem
os mesmos ser agrupados e entregues se possível de uma única
vez No caso dos funcionários operacionais devem as respetivas
chefias organizar o sistema de entrega dos documentos no
edifício municipal
Adiantamento do pagamento de salários do mês de março aos
colaboradores da autarquia de forma a fazer face à situação atual
Realização de controlo de temperatura a todos os funcionários e
munícipes que pretenderem entrar no edifício
Limitação do funcionamento do bar municipal a uma capacidade
máxima de 3 pessoas em simultâneo e por curtos períodos de
tempo
Redução para 50 da capacidade dos refeitórios municipais com
o desfasamento por turnos sempre que possível cumprindo as
regras de distanciamento da DGS
Apoio Escolar para acolhimento de estudantes do pré escolar ao
secundário que se enquadrem na legislação publicada pelo
Governo sobre a matéria
Redução do número de colaboradores a trabalhar em simultâneo
nas instalações da autarquia preferencialmente 50
através do
sistema de jornada contínua reduzida com redução de 1h em
horários alternados
Suspensão do atendimento presencial no Edifício dos Paços do
Concelho passando a ser efetuado através de telefone e ou
serviços online https www cm agueda pt pages 5
Encerramento ao público do Centro de Artes de Águeda
Encerramento ao público da Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Encerramento ao público do Centro de BTT
Encerramento de todos os espaços públicos e privados que não
cumpram as regras emanadas pela Direção Geral de Saúde ou
pelo Governo
Relativamente aos cemitérios o número máximo de presenças
nos funerais é de 15 pessoas com exclusão das associadas à
agência funerária e ao respetivo sacerdote
Realização de funerais será realizada com os caixões sempre
fechados sendo proibida em qualquer caso a sua abertura
Definição obrigatória de circuitos de circulação de sentido único
nos cemitérios que permitam garantir as distâncias de
segurança entre os presentes de acordo com as regras da DGS
Criação de uma linha de apoio psicológico para dar resposta e
aconselhamento à população para gestão emocional durante a
pandemia mundial de COVID 19 disponível de segunda feira a
sábado das 09 00 às 18 00
.

,

,

,

,

,

.

,

;

,

;

;

;

%

,

,

,

;

(

-

)

;

(

%),

(

),

;

,

/

(

://

.

-

.

/

/

);

;

;

;

;

,

,

;

,

,

(

;

),

,

;

,

-

,

:

:

,

-

.
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Todas estas medidas terão efeito até ao terminus da declaração do
Estado de Emergência renovando se automaticamente em caso de
renovação do mesmo
,

-

,

.

No caso de infeção de colaborador(es) que coloque em causa os
serviços:

Recurso ao mecanismo do teletrabalho quando aplicável
Redução ou suspensão do período de atendimento ao público
Suspensão de eventos ou iniciativas públicas realizados quer em
locais fechados quer em locais abertos ao público
Suspensão de atividades de formação presencial dando
preferência a formações à distância
,

;

;

,

;

,

.

No caso de absentismo
administrativos:

dos

funcionários

dos

serviços

Os chefes de divisão deverão indicar e assegurar a formação de
funcionários para o desempenho das funções prioritárias de
modo a garantir o exercício das mesmas em caso de ausência do
funcionário habitualmente responsável por essa tarefa
Na ausência do chefe de divisão o vereador do pelouro assume as
responsabilidades
Na ausência do chefe de divisão e do vereador do pelouro é
nomeado um colaborador responsável pelas tarefas prioritárias
para o qual será efetuado um despacho de delegação de
competências
,

;

,

;

,

,

.

No caso de absentismo dos Assistentes Técnicos/Operacionais:

Os chefes de divisão deverão assegurar a formação de
funcionários para o desempenho das funções prioritárias de
modo a garantir o exercício das mesmas em caso de ausência do
funcionário habitualmente responsável por essa tarefa
Na ausência do chefe de divisão ficará responsável por esta tarefa
um Assistente Técnico nomeando pelo mesmo
Na ausência do chefe de divisão e de Assistentes Técnicos ficará
responsável por esta tarefa um Assistente Operacional nomeado
pelo chefe de divisão
No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

;

,

;

,

,

.

,

-

.
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2.6 Preparação face a um possível caso de infeção

A Câmara Municipal de Águeda conta com 14 edifícios sob sua
responsabilidade de gestão direta sendo que todos eles têm as suas
próprias especificidades No caso dos edifícios com utilização
esporádica e cedidos para eventos ou atividades que não tenham
nenhum colaborador alocado e não listados abaixo não serão
aprovados eventos ou atividades durante o período de propagação
,

.

,

(

),

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

Segue abaixo listado as áreas salas de isolamento para cada
edifício
/

“

”

:

Edifício

Paços do Concelho

Salas de Isolamento

Responsáveis

Principal Gabinete de
Psicologia Gabinete
médico Piso 1 Sala 2 20
Secundária Gabinete da
Assembleia Municipal
Piso 1 Sala 2 21
:

/

(

,

.

)

:

(

,

.

)

Responsável A pelo GAM
Gabinete de Atendimento ao
Munícipe e Educação Vítor
-

:

Dias (ext: 1222)

Responsável B pelo GAM
Gabinete de Atendimento ao
Munícipe e Educação
-

:

Tereza Meireles (ext.
1231/962029816)

Responsável A pelo restante
edifício Olga Freitas (ext.
:

1346)

Responsável B pelo restante
edifíco Cátia Pereira (ext.
:

1328/961708290)

Piscinas Municipais

Gabinete Técnico

Responsável A

José Carlos
Pereira (ext. 1502/
234623387)
Responsável B Daniela
Pinho (ext. 1502/
234623387)
:

:

Mercado Municipal

Sala de Metrologia

Responsável A

Vasco
Malaquias (ext.1227/
962029857)
Responsável B Ricardo
Dinis (ext.1227/ 962029845)
:

:

Fórum da
Juventude

Principal Sala 1 2 Piso 1
Secundária Sala 0 3
Piso 0
:

(

Armazéns Geral

.

:

)

Sala 28

(

.

)

Responsável A

:

Ana Moutas

(234623012)

Responsável B Melanie
Moreira (234623012)
:

Responsável A

João Paulo
Paradinha (ext. 1515/
962029830)
Responsável B Horácio
Marta (ext. 1514)
:

:
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Edifício

Salas de Isolamento

Responsáveis

Comissão de
Proteção de
Crianças e Jovens
de Águeda

Sala de Reuniões 1 º
Piso

Responsável A

Museu Ferroviário
de Macinhata do
Vouga

Sala Administrativa

(

.

:

Isabel

Santiago

)

Responsável B Anabela
Baptista (ext.
1522/961954492)
:

Responsável A

:

Diana Lemos

:

José Matos

(964 792 810)

Responsável B

(ext. 1815)

Biblioteca
Municipal Manuel
Alegre

Principal Sala 3 9
Secundária Sala 3 8
:

Responsável A

Helena
Marques (ext. 1553/
926729763)
Responsável B Gilda Rangel
(ext. 1557)

.

:

.

:

:

Posto de Turismo

Sala de Trabalho

Responsável A

Maria
Madalena Pereira (ext.1241
/ 234601412)
Responsável B Pessoa
escalada para o dia/mês
:

:

Centro de
Atividades Náuticas
Instituto da Vinha
e do Vinho

Sala Administrativa

Responsável A

Marco
Marques (ext. 1213/
933391028)
Responsável B Hélder
Rocha
Responsável C Paulo Brites
(ext. 1213/964458473)

/

:

:

:

Centro de Artes de
Águeda

Sala de Reuniões

Responsável A

Catarina
Marques (ext. 4101/
234180151)
Responsável B Carlos
Almeida (ext. 4101/
234180151)
:

:

Residências
Culturais

Sala n º 4

Responsável A

Paulo Brites
(ext. 1213/964458473)
Responsável B Paulina
Almeida

.

:

:

Espaço
Multigeracional

Principal Sala de
Reuniões 1 º Piso
Secundária Sala de
Formação 3 º Piso

Responsável A

Luís Almeida
(ext. 4001/968769049)
Responsável B Inês Santos
(ext. 4001/968769049)

:

(

.

)

:

(

Centro BTT

.

:

)

Principal Gabinete 1 R C
Secundária Gabinete 2
RC
:

(

/

:

(

/

:

)

)

Responsável A

Marco
Marques (ext. 1213/
933391028)
Responsável B Rui Miranda
:

:

Todas as salas de isolamento estão identificadas nos próprios
edifícios
.

As salas de isolamento estão equipadas com um kit sendo que de
forma a garantir a existência de uma reserva estratégica de bens e
produtos cuja falta possa comprometer o exercício das atividades
mínimas ou consideradas prioritárias este kit de emergência é
composto por
,

,

,

:
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Máscaras cirúrgicas
Luvas descartáveis
Termómetros
Solução antisséptica à base de álcool
Toalhetes de papel
Sacos do lixo com espessura de 50 ou 70 micron
Águas
Alimentos não perecíveis
;

;

;

;

;

(

);

;

.

As máscaras e luvas devem estar de fácil acesso ao responsável do
edifício para que possa rapidamente colocar as luvas assim que é
sinalizado um caso suspeito e entregar a máscara ao caso suspeito
ver como proceder quando existe um caso suspeito no ponto 3
(

).

Está ainda garantido um acesso telefónico para o exterior nas salas
de isolamento assim como cadeira maca
,

/

.

De referir que a solução antisséptica à base de álcool foi distribuída
por vários postos de trabalho e locais de acesso geral
.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

2.7 Procedimentos gerais

Os procedimentos gerais a aplicar são os seguintes
Colocar de cartazes e imagens disponibilizados pela DGS com as
recomendações para prevenção da infeção nas casas de banho
Realizar os procedimentos básicos de higienização das mãos ex
lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos
e utilizar um desinfetante para as mãos disponibilizado cobrindo
todas as superfícies das mãos e esfregando as até ficarem secas
Aplicar os procedimentos de etiqueta respiratória ex 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 conduta social ex alterar a frequência e ou a
forma de contacto entre os colaboradores e entre estes e os
munícipes evitar o aperto de mão as reuniões presenciais os
postos de trabalho partilhados
Disponibilizar de soluções antissépticas à base de álcool sabão
para as casas de banho e postos de trabalho com atendimento ao
público
Informar formar aos responsáveis pelos edifícios e formação
global a todos os funcionários
:

,

;

(

.

,

-

);

(

.

;

,

;

);

(

-

.

/

,

,

);

/

;

/

.
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De referir que enquanto as soluções antissépticas à base de álcool
não são disponibilizadas deve ser efetuada a lavagem frequente
,

,

das mãos.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

2.8 Informação/formação dos colaboradores

No âmbito da informação e formação dos colaboradores a autarquia
irá tomar as seguintes ações
Divulgar o presente Plano de Contingência para todos os
trabalhadores através do site institucional redes sociais e e mail
Desenvolver uma sessão de in formação para os responsáveis
pelos edifícios quanto aos procedimentos específicos a adotar
perante um caso suspeito
Desenvolver ações de in formação para todos os colaboradores
em cada edifício
Divulgar as medidas de prevenção e recomendações distribuídas
pela DGS
,

:

,

,

(

-

;

)

;

(

)

,

;

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.
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3. Procedimento em caso suspeito

Existindo algum caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID
19 o responsável do edifício deve
Passo 1 colocar as luvas descartáveis e cumprir as precauções
básicas de controlo de infeção
Passo 2 entregar a máscara cirúrgica ao caso suspeito para a
possa colocar
Passo 3 Dirigir o caso suspeito para a sala de isolamento do
respetivo edifício
Passo 4 Contactar a Linha SNS 24 808 24 24 24
Passo 5 Contactar o Delegado de Saúde de Águeda Dr Ricardo
Eufrásio 918 266 554 234 610 210
Passo 6 Dar conhecimento ao Grupo de Coordenação Avaliação
de Risco através do telefone
Passo 7 Dar conhecimento ao Grupo de Coordenação Avaliação
de Risco através do e mail covid19 cm agueda pt
Passo 8 Solicitar a limpeza e desinfeção dos espaços e superfícies
utilizados pelo caso suspeito
Passo 9 Acompanhar e prestar apoio à sala de isolamento
-

,

:

:

:

,

:

"

:

"

-

:

-

(

/

.

)

:

/

:

/

-

-

@

-

.

:

:

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

3.1 Casos Confirmados

Após confirmação do caso deve ser efetuado
Armazenamento dos 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 limpeza e e desinfeção descontaminação da sala de
isolamento
O reforço da limpeza e desinfeção principalmente nas superfícies
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente
confirmado com maior probabilidade de estarem contaminadas
por exemplo WC e corredores de acesso
:

(

(

)

.

,

),

;

(

“

)

”;

,

,

(

:

).

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.
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3.2 Caso suspeito não validado

Na situação de caso infirmado ou seja o caso suspeito não
apresenta a infeção este fica encerrado para COVID 19 Não estando
infetado pelo Novo Coronavírus o colaborador deixa de estar em
isolamento e são aplicados os procedimentos habituais de limpeza e
desinfeção Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de
Contingência
,

,

,

-

.

,

.

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.

3.3 Caso suspeito validado

Verificada a confirmação do caso 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
,

“

”

(

)

.

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.
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4. Vigilância de Contactos Próximos

Todos os que tiverem um contacto próximo com um caso
confirmado de COVID 19 isto é alguém que não apresenta sintomas
no momento mas que teve ou pode ter tido contacto próximo com
um caso confirmado deve ficar em vigilância ativa como medida de
precaução
"

-

,

"

,

,

,

,

.

Esta vigilância dos considerados contactos próximos decorre
durante 14 dias desde a data da última exposição a um caso
confirmado sendo que o s colaborador es em causa deverão de
forma voluntária ausentarem se ao serviço durante este período
"

,

(

,

"

)

(

)

,

-

.

O contacto próximo divide se em duas categorias alto risco e
baixo risco conforme explicado abaixo
"

"

-

:

,

:

Baixo Risco

Vigilância

Quem prestou assistência ao caso confirmado
desde que tenha seguido as medidas de
prevenção ex utilização adequada de meios
de contenção respiratória etiqueta
respiratória higiene das mãos
(

.

;

;

).

,

Auto monitorização diária dos sintomas
da COVID 19 incluindo febre tosse ou
dificuldade em respirar
Caso se verifiquem sintomas da COVID
19 e o trabalhador estiver no local de
trabalho iniciam se os procedimentos
num caso suspeito ver ponto 3
-

,

,

.

-

,

,

-

(

Alto Risco

).

Vigilância

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
(

,

,

)

;

-

-

;

(

,

,

.

,

),

,

,

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
;

-

,

,

;

;

;

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.
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5. Contactos e Informações
Linha SNS 24 808 24 24 24
Delegado de Saúde de Águeda
-

/

(

234 610 210

Dr Ricardo Eufrásio
.

)

–

918 266 554

Informações atualizadas sobre o COVID-19:

https www sns24 gov pt tema doencas
infecciosas coronavirus covid 19
https www dgs pt corona virus aspx
://

.

.

.

/

://

/

/

/

.

.

-

/

-

/

-

.

Gabinete de Crise da Câmara Municipal de Águeda:
Linha de Apoio à População: 234 180 115 para

apoio e
esclarecimento sobre assuntos relacionados com a atual
pandemia com horário das 09 00 às 20 00 a funcionar 7 dias por
semana
(

,

:

:

,

)

E-mail

para

esclarecimento

info covid19 cm agueda pt
.

@

-

de

dúvidas

à

população:

.

No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada os seus planos de contingência específicos encontram se
no Anexo I
,

-

.
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6. Síntese

Assim como a vigilância as estratégias de prevenção e controlo
definidas baseiam se na evidência científica disponível à data sobre
o COVID 19 e a doença decorrente e são ativadas tendo em conta o
princípio da proporcionalidade de forma a garantir a adequação
das medidas sem causar disfunções
,

,

-

-

,

,

.

O acompanhamento do presente plano é efetuado pelo Grupo de
Coordenação Avaliação de Risco que fazem uma avaliação interna
do mesmo sendo esta uma avaliação contínua e é finalizada após a
desativação do mesmo ou seja no fim da epidemia
/

,

,

,

,

.
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ANEXO I
Planos de Contingência dos
Agrupamentos de Escolas e
Escola não Agrupada

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Novo coronavírus SARS-CoV-2

IMSQUA00603
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1. ENQUADRAMENTO
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. Assim, tendo por base as informações e orientações da Direção-Geral
de Saúde, das quais se destacam a Informação 005/2020 de 27/02/2020 e a Orientação
006/2020 de 26/02/2020, e dando cumprimento ao Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de
março, o Agrupamento de Escolas de Águeda Sul procedeu à elaboração do presente
documento, cuja finalidade é a de preparar e adequar a resposta da Organização à situação
de emergência, centrando-se nas questões operacionais atinentes à proteção da saúde dos
alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes e à continuidade da atividade.
1.1. O que é o NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)?
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte
o COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório,
podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais
grave, como pneumonia. O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em
humanos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na
China.
1.2. Como se transmite?
O COVID-19 pode transmitir-se:
− 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).
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).
1.3. 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).
1.4. Principais sintomas:
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: febre, tosse, falta de
ar (dificuldade respiratória) e cansaço.

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA
O presente plano de contingência deve responder às seguintes questões:
1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e
visitantes pode causar na escola?
2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?
3. O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente
ou visitante suspeitos de infeção?
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IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DO AEAS DE EVENTUAIS INFEÇÕES
A avaliação do impacto de eventuais infeções no funcionamento das escolas do
agrupamento deve ser analisada caso a caso. Contudo, deve atender-se ao seguinte:
1. Perante o aparecimento de casos confirmados, deve proceder-se nos termos previstos
no presente plano, procurando, sempre que possível, garantir a prestação do serviço
do educativo.
2. A colocação de alunos, professores ou funcionários em isolamento social deve ser
sempre definida em articulação e sob a orientação das autoridades de saúde.
3. Em caso de decisão superior que determine a interrupção das atividades letivas, deve
garantir-se o funcionamento da escola no que concerne, pelo menos, a:
a) Atendimento telefónico;
b) Funcionamento dos Serviços Administrativos, designadamente a área de recursos
humanos.
4. Em situações devidamente justificadas pode ponderar-se a possibilidade de recurso a
teletrabalho.
EQUIPA OPERATIVA:
 Diretor
 Subdiretor e Adjuntos
 Professores responsáveis pela Educação para a Saúde
 Coordenadores de Estabelecimento;
 Coordenador dos Serviços de Administração Escolar;
 Coordenadores Operacionais
 Assistentes Operacionais – Coordenador do Assistentes Operacionais.
À equipa operativa cabe articular com a unidade de saúde pública (Centros de saúde,
hospital, postos médicos) bem como pais e encarregados de educação, autarquia e demais
parceiros.
ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLO:
COORDENAÇÃO
Diretor do AEAS
Francisco Vitorino

Apoio técnico
PES
Rosa Irene
Ana Paula Cardoso
Selene Quintas

1º Ciclo e Pré-Escolar

2º e 3º Ciclos

Secundário

Logística

Adjunta
Sílvia Neves

Adjunta
Ângela

Subdiretora
Dalila Almeida

Adjunta
Elda Rodrigues

Coordenadores de estabelecimento

Professores

Professores

Pessoal Não Docente
Refeitórios
Bufetes
Outros espaços públicos

IMSQUA00602

Página 3

Operacionalização
Equipas
Equipa de
Supervisão/
Direção
Equipa de
Referenciação

Funções
− Definição da estratégia de atuação;
− Articulação com os serviços de saúde
pública e socorro, autarquia e
parceiros
− Articulação com Linha Saúde 24;
− Identificação de casos suspeitos;
− Sinalização à equipa operacional;
− Articulação com famílias.

Responsáveis
Direção
Coord de Estabelecimento
Profs PES
Professores
Funcionários
ESMC

Equipa de
Intervenção e
suporte

− Encaminhamento à sala de isolamento
− Logística e apoio na sala de
isolamento;
− Articulação com a Equipa Supervisão.

Equipa de
Desinfeção

− Limpeza e desinfeção da área de
isolamento e demais espaços e
equipamentos sujeitos a avaliação
pela Autoridade de Saúde Local.

Leonor Silva
Sandra Branco
Rosa Gomes
Cristina Nogueira
Fernanda Lemos
Lucinda Almeida
Teresa Lopes
Vera Alves

EB2/3 AC
EB2/3 ANV
EB1 ANV
EB1 AC
EB1 A Baixo
EB1 Barrô
Sónia Brás/Otília Silva
JI Espinhel
EB1 Travassô Alda Duarte
Assistentes Operacionais
Equipa de limpeza

CONTACTOS
Linha de Saúde 24

808242424

Delegado de Saúde de Águeda

234610210

INEM

112

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
1. Regresso de deslocações ao estrangeiro:
 As deslocações ao estrangeiro devem ser devidamente ponderadas em função da
conveniência, destino, momento em que ocorre e indicações da Autoridade 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. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.
 Caso desenvolvam sintomas, devem evitar o convívio social e comunicar de imediato à
linha SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas
recomendações/orientações.
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;
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 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
 Evitar a partilha de objetos pessoais, como garrafas de água, comida, material
escolar.

3. Utilização/adoção de produtos, equipamentos e procedimentos de limpeza e
desinfeção:
− Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais estratégicos (entradas
principais dos edifícios, zonas de refeições, áreas de atendimento ao público, área de
“isolamento”), conjuntamente com informação sobre os procedimentos de
higienização das mãos;
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− Máscaras cirúrgicas para utilização da pessoa com sintomas (caso suspeito);
− Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis a utilizar, enquanto medida de precaução,
pelas pessoas que prestam assistência ao que apresenta 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;
− 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, 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, puxadores de portas, botões de
elevador, teclados e ratos de computadores).
− A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada 3 a 4 vezes ao dia, com
detergente desengordurante, seguido de desinfetante.
− Divulgar o Plano de Contingência específico a todos os elementos da comunidade
educativa.

MEDIDAS DE ISOLAMENTO
A definição de uma área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como finalidade
evitar ou restringir o contacto direto com pessoa que apresente sinais, sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito (ver ponto 3 da Orientação Nº
6 da DGS) e permitir um distanciamento social relativamente a outras pessoas.
Em cada escola do AEAS é criada uma sala de isolamento nos termos seguintes:
ESMC

1 - Gabinete médico (junto à entrada principal); 2 – Gabinete contíguo

EB 2/3 de Aguada de Cima

Gabinete de Apoio Socioeducativo e Serviço Social (antigo gabinete médico)

EB1 Aguada de Cima

Sala de reuniões contígua à Biblioteca

EB1 Aguada de Baixo

Eco-sala (1.ºandar, junto às escadas)

EB2/3 ANV

Gabinete médico à entrada do edifício

EPE/1º Ciclo ANV

Sala de apoio educativo à entrada do edifício

EB António Graça - Barrô

Sala existente dentro da biblioteca

JI Espinhel

Sala de apoio à entrada do edifício

EB Travassô

Sala anexa à sala de aula T1

A utilização da sala obedece aos seguintes requisitos:





Deve ser utilizada apenas por alunos e profissionais que evidenciem sinais de gripe.
Deve ser arejada frequentemente.
A porta deve permanecer fechada sempre que a sala estiver a ser utilizada.
Deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica
para desinfeção das mãos.
 Após utilização, a sala deve ser limpa e arejada por funcionário devidamente equipado
com luvas e máscara descartável, utilizando produtos de limpeza de uso exclusivo.
 A área deve estar equipada, sempre que possível, com: cadeira ou marquesa, kit com
água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos, toalhetes de papel,
máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, termómetro.
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PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO
1. Se se tratar de um adulto a apresentar critérios compatíveis com a definição de caso
suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, deve informar a Equipa de
Supervisão/Direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre
na escola, dirigir-se para a área de “isolamento” definida no plano de contingência.
Depois de se encontrar na área de “isolamento” deve ser contactada a linha SNS 24
(808 24 24 24).
2. No caso de tratar de um aluno, e se a situação se verificar na sala de aula, o professor
deve abandonar a sala com os restantes alunos (se se tratar do 1º ciclo e EPE, o
professor deve ficar nas proximidades de segurança, a fim de evitar que a criança se
sinta sozinha), devendo aquele ali permanecer até que a equipa de supervisão seja
contactada. O(s) elemento(s) equipa de intervenção e suporte, devidamente
protegido(s) deve(m) encaminhar diretamente o aluno para a sala de isolamento,
percorrendo o percurso mais favorável.
3. No caso de se tratar de um aluno, e a situação se verificar fora da sala de aula, deve o
próprio informar a funcionária mais próxima, que, de imediato deve tomar as medidas
adequadas no sentido de evitar o contacto com outras pessoas e contactar a equipa de
intervenção e suporte, que, observando os pressupostos referidos no ponto anterior,
deve acompanhar o aluno à sala de isolamento.
4. Contactado o SNS 24:
 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados
à situação clínica;
 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao
Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. Desta validação o resultado
poderá ser:
 Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24
define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno,
docente ou trabalhador não docente.
 Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica
5. Na situação de caso confirmado, a escola 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 onde se encontrava o 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.
 Informar a Delegada Regional de Educação da DGEstE.
 Informar a autarquia.
PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA E CONTACTOS PRÓXIMOS
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve
ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 6
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
1. “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,
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sangue, gotículas respiratórias.
2. “Baixo risco de exposição” (casual):
 Quem 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);
 Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas
de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta
respiratória; higiene das mãos).
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.

FLUXOGRAMA DE PROCESSO
Aluno
Com sintomas

Docente/Não Docente
Com sintomas

Sintomas
Tosse
Febre
Dificuldade respiratória

Equipa de Referenciação
Professor
Funcionário
ESMC - 234600540

Equipa de Supervisão
Diretor
Coord de Estabelecimento
Profs PES

Comunicação
externa

Encarregados
de Educação

Triagem

Equipa de
intervenção/suporte
Funcionários

Sala de isolamento

Equipa de desinfecção
Assistentes operacionais
Equipa de limpeza
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1. Enquadramento
Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização
Mundial de Saúde, e atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por
doença respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), tendo como referência as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Agrupamento de Escolas de
Valongo do Vouga definiu e aprovou o seu Plano de Contingência Interno. Este documento, em
linha com a Orientação Nº 006/2020, de 26 de Fevereiro de 2020, da Direção Geral de Saúde
para a infeção pelo COVID-19, define o nível de resposta e de ação do agrupamento para
minimizar os riscos de transmissão do agende patogénico. Uma das consequências da
pandemia, se vier a acontecer, será o elevado nível de ausências ao trabalho que provocará a
consequente perturbação no normal desenvolvimento das atividades, podendo levar em caso
extremo à paralisação do exercício da atividade da instituição. Perante os cenários que se
afiguram, a resposta a esta ameaça passa pela definição dum Plano de Contingência
orientador da atuação a seguir pela instituição numa situação de profilaxia de algum caso
suspeito.
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1.1. O que é o Coronavírus – 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.
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
− 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).

1.2. Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe: febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória) e
cansaço.
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1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação
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, em seguida, o contacto com as
mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).

3

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).

2. Plano de Contingência
Este Plano de Contingência define os procedimentos a levar a cabo no âmbito da infeção pelo
novo Coronavírus (COVID-19), seguindo as orientações da DGS (Orientação nº006/2020, de
26/02/2020).
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, em face dos
possíveis efeitos da infeção pelo novo Coronavírus, nomeadamente o absentismo dos
profissionais e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente
familiar e social de toda a comunidade educativa.
Esta informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do
quadro epidemiológico da COVID-19.
As situações não previstas neste documento devem ser avaliadas caso a caso.
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3. Ativação do Plano - Cadeia de Gestão no âmbito do plano
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COORDENAÇÃO
Diretor do Agrupamento de Escolas de Valongo do
Vouga
Professor Vítor Martins

Coordenador EB Valongo
do Vouga

2º e 3ºCiclo
Diretor / Direção

1º Ciclo e Pré-Escolar
Professora Isabel Duarte

Assistentes Técnicos e
Operacionais
Diretor / Direção

Coordenador EB
Macinhata do Vouga
1º Ciclo e Pré-Escolar
Professor Viriato Dias

Coordenador EB Trofa 1º
Ciclo e Pré-Escolar
Professora Teresa Marques

- Professores
- Assistentes Operacionais
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- Coordenadora dos DT
- Diretores de Turma
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4.Operacionalização
Equipas

Supervisão/ Direção

Equipa de
Referenciação

Equipa de Intervenção

Responsabilidades
• (Re)Definição da estratégia
organizacional de atuação;
• Definição de medidas internas;
• Articulação com os serviços de Saúde
Pública.
• Identificação de casos;
• Sinalização à Equipa de Intervenção;
• Articulação com famílias.

• Encaminhamento interno/
acompanhamento;
• Articulação com Linha Saúde 24;
• Articulação com Equipa Supervisão.

Responsáveis
Vítor Martins – Diretor/
Direção
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Professor de
turma/grupo/DT/Funcionário
Pré e 1º CEB:
Isabel Duarte – VV
Viriato Dias – Macinhata do
Vouga
Teresa Marques – Trofa
Assistentes Operacionais
(aquele que se encontrar mais
próximo da ocorrência de
acordo com a escala de serviço)
2º e 3º CEB:
Professores
Assistentes Operacionais
(aquele que se encontrar mais
próximo da ocorrência de
acordo com a escala de serviço)
EB Macinhata do Vouga:
Luís Ribeiro + Assistente
Operacional

Equipa de Suporte

• Apoio na Sala de Isolamento;
• Articulação com Equipa de Intervenção

EB Valongo do Vouga:
Carla Ribeiro + Assistente
Operacional
EB Trofa:
Teresa Marques + Assistente
Operacional
2ª e 3º CEB:
Fernanda Nunes e/ou AO por
ela designado + Professor

Equipa de Desinfeção
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5.Procedimentos preventivos
5.1.Deslocações ou vindas do estrangeiro
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. Devem ainda 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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5.2.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.

5.3.Medidas de isolamento e de higienização
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.
A(s) sala(s) de isolamento, para a(s) qual(ais) será destacado um assistente operacional, é/são
a(s) seguinte(s):
Escola sede
EB Valongo do Vouga
EB Macinhata do Vouga EB da Trofa
Gabinete médico Gabinete de trabalho Gabinete de trabalho Gabinete do átrio
junto
à
sala
de junto do bastidor
de entrada
professores (piso zero)
A porta destes gabinetes deve permanecer fechada sempre que estiver a ser utilizada. Este
espaço deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica
para desinfeção das mãos. Deve ser limpa e arejada, após a sua utilização por eventuais
crianças doentes, por uma assistente com equipamento de proteção individual (luvas e
máscaras descartáveis), utilizando produtos de limpeza de uso exclusivo.
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Esta área deve estar equipada com cadeira ou marquesa, kit com água e alguns alimentos não
perecíveis, contentor de resíduos, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e
termómetro.
Produtos de higienização:
 Reforço do stock;
 Máscaras;
 Solução antisséptica à base de álcool/sabão para as casas de banho;
 Toalhetes de papel;
 Lenços de papel;
 Caixotes do lixo com tampa;
 Sacos do lixo;
 Luvas;
 Termómetros por/de infravermelhos;
 Proceder à compra de água engarrafada e de alimentos não perecíveis que possam
garantir a alimentação às crianças abrangidas pelo programa de refeições escolares;
 Os serviços administrativos devem possuir um ficheiro atualizado com os contactos
dos pais e encarregados de educação de todos os alunos, que deverá estar disponível
junto do telefone.

7

5.4.Portaria
Todos os fornecedores de bens e serviços devem proceder à higienização das mãos à entrada
do recinto escolar (portaria). Para tal será disponibilizado um dispositivo com solução de
limpeza à base de álcool e funcionários que supervisionarão o procedimento.
5.5 Sala de Aula:
- No início de cada aula, os alunos deverão proceder à limpeza das mãos, lavando as mesmas
na casa de banho.
- Os alunos deverão sentar-se em todas as aulas de acordo com a planta de sala de aula
definida, para minimizar o contágio entre pares.
- Cada um dos alunos deverá ser portador de um maço de lenços de papel.
- Nas salas de aula as janelas de bandeira devem permanecer abertas, mesmo durante o
período da aula.
- Nas salas/espaços com computadores, os teclados e ratos devem ser higienizados após cada
utilização.
5.6. Se no decorrer de uma aula um aluno manifestar sintomas de gripe:




O professor convida o aluno a sair da sala de aula.
O professor chama a assistente operacional, a qual acompanha o aluno à sala de
isolamento, depois de lhe colocar a máscara.
O mesmo contacta os Pais/Encarregados de Educação e simultaneamente a Linha Saúde
24 – 808 24 24 24 ou o Delegado de Saúde de Águeda
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Os pais/encarregados de educação serão informados das indicações emanadas pelos
serviços de saúde contactados e dos procedimentos a adotar. Em caso de os
pais/encarregados de educação se dirigirem à escola para estarem junto do seu educando,
ser-lhes-á fornecida uma máscara antes de entrarem na sala de isolamento.
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5.7. Serviços
- Os funcionários procederão à limpeza das mãos recorrendo à solução específica sempre que
se justifique (contacto com materiais oriundos do exterior).
- À entrada do refeitório, os alunos procederão à limpeza das mãos recorrendo aos lavatórios,
com supervisão dos elementos destacados para o efeito.
- Na receção, a assistente operacional procederá à limpeza das mãos recorrendo à solução
específica sempre que se justifique e à limpeza do telefone com material específico, sempre
que o mesmo seja utilizado.
- No final do dia, as assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes,
lenços de papel, sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e os consumíveis
das casas de banho.
- O responsável pelas compras deverá proceder semanalmente à avaliação dos stocks e
proceder à sua reposição sempre que se justifique.
- Os bebedouros exteriores deverão ser encerrados durante o período em que vigorar o atual
plano de contingência.
5.8. Medidas de isolamento e distanciamento social
Os diretores de turma/professores titulares de turma/educadores divulgarão aos pais e
encarregados de educação regras claras de não admissão na escola de crianças que
manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.

6. Caso suspeito
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos
infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios
epidemiológicos.
- Casos suspeito não validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não
docente.
- Caso suspeito validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional,
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.
Procedimentos perante um caso suspeito validado:
O (a) Diretor(a) / Presidente de CAP informa de imediato o delegado regional de educação
da respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.
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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 dos resultados dos testes laboratoriais e:
- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas
do plano de contingência;
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- 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.

6.1. Na situação de caso confirmado a escola 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 onde se encontrava o 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.
6.2. Procedimento de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve
ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
1. “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.
2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
- Quem 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);
- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de
prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória;
higiene das mãos).
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias
desde a data da última exposição a caso confirmado.
Rua Inspector Arménio Gomes dos
Santos Nº 14
Arrancada do Vouga
3750 – 808 Valongo do Vouga

HomePage: www.aevalongodovouga.pt
E-mail: direcao@aevalongodovouga.pt
secretaria@aevalongodovouga.pt

Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga

Código 160106

Telefone 234645337

Fax 234646298

7. Plano de comunicação
 Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais da escola, junto dos pais e
encarregados de educação, dos alunos e da restante comunidade através das reuniões e
página do Agrupamento.
 Disponibilizar o Plano na página web do agrupamento.
 Afixar informação em suporte escrito e pictórico nos diversos espaços da escola, incluindo
placards.
 Sessões de informação das medidas de prevenção da transmissão do vírus COVID-19, feitas
pelos diretores de turma e professores titulares de turma.
 Registar em suporte próprio todos os casos de suspeita de infeção pelo novo Coronavírus,
pela assistente responsável pela sala de isolamento.
 Manter uma lista atualizada dos contactos dos encarregados de educação e de todos os
profissionais da escola (vias alternativas – telemóvel ou e-mail).
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) da Equipa de Saúde
Escolar, da Autoridade de Saúde Local, da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia.
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) dos fornecedores de
bens e serviços habituais e alternativos.
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) das empresas ou
instituições que asseguram os transportes dos alunos.
 O plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA
Novo Coronavírus SARS-CoV-2
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1 - Enquadramento
Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização
Mundial de Saúde, e atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por
doença respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) tendo como referência as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Agrupamento de Escolas de
Águeda, definiu e aprovou o seu Plano de Contingência Interno. Este documento está ainda em
linha com a Orientação Nº 006/ 2020 de 26 de Fevereiro de 2020 da Direção Geral de Saúde
para a infeção pelo COVID-19 e define o nível de resposta e de ação do Agrupamento para
minimizar os riscos de transmissão do agende patogénico. Uma das consequências da
pandemia, se vier a acontecer, será o elevado nível de ausências ao trabalho que provocará a
consequente perturbação no normal desenvolvimento das atividades, podendo levar em caso
extremo à paralisação do exercício da atividade da instituição. Perante o quadro e cenários
que se afiguram, a resposta a esta ameaça passa pela definição dum Plano de Contingência
orientador da atuação a seguir pela instituição numa situação de profilaxia de algum caso
suspeito.
2 - Objetivo
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, em face dos
possíveis efeitos da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 , nomeadamente o absentismo
dos profissionais e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no
ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.
O referido plano, consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas
oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da infeção, para permitir que a
Escola se prepare para enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma
pandemia causado pelo Coronavírus SARS-CoV-2, em estreita articulação com as famílias, os
serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa.
Neste sentido, e por forma a antecipar e gerir o impacto duma eventual situação de doença
nos colaboradores e alunos desta instituição educativa, propõem-se:
a) Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da doença e
manter os serviços essenciais em funcionamento;
b) Definir a estrutura de decisão e de coordenação;
c) Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e para o
exterior da Instituição (Plano de Comunicação);
3

d) Preparar os estabelecimentos escolares do Agrupamento, da situação e atividade normais,
tão rápido e seguro quanto possível.
Esta informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do
quadro epidemiológico da COVID-19.
As situações não previstas neste documento devem ser avaliadas caso a caso.
3 - Políticas e Princípios
O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Águeda tem subjacentes os seguintes
princípios enumerados por ordem decrescente de valor percebido:
1º Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos locais de trabalho
(por via do contacto com colegas ou por contacto com alunos e até mesmo terceiros) e
limitando a propagação no interior das instalações dos estabelecimentos escolares do
Agrupamento;
2º Preservar e proteger o património e a continuidade das atividades na Instituição educativa,
minimizando o impacto de qualquer interrupção, assegurando a manutenção dos serviços
essenciais;
3º Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de
crise;
4º Gerir a informação, interna e externa, de modo a surgir na opinião pública (comunidade em
que está inserida) como transparente, concisa, clara e verosímil.
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- Ativação do Pano

4 1. - Identificação de um Coordenador e de uma Equipa Operativa
A coordenação global do plano é assumida por 1 coordenador no Agrupamento;
Equipa Operativa:
 Professores – professores do PES, Coordenadores de Departamento/subcoordenadores,
Coordenadora dos Diretores de Turma, Coordenadores de Estabelecimento;
 Funcionários administrativos – Coordenador dos serviços administrativos;
 Assistentes Operacionais – Coordenador do Assistentes Operacionais.
 Os quais terão que articular com a unidade de saúde publica (Centros de saúde, hospital,
postos médicos) bem como pais e encarregados de educação e autarquias.
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4.2.

Cadeia de Gestão no âmbito do plano

COORDENAÇÃO
Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda
Professor Paulo Pimentel

1º Ciclo e Pré-Escolar

2º Ciclo

Professor António Tondela

Professora Liliana Martins

- Departamentos
- Coordenadores de Escola
- Professores

- Departamentos
- Diretores de Turma
- Professores

Assistentes Técnicos
e Operacionais
Professor José Santos

- Coordenadores AT e AO
- Assistentes Técnicos e
Operacionais
- Refeitório

4.3.Operacionalização
Equipas
Supervisão/
Direção

Equipa de
Referenciação

Equipa de
Intervenção

Equipa de Suporte
Equipa de
Desinfeção

Responsabilidades
• (Re)Definição da estratégia
organizacional de atuação;
• Definição de Medidas Internas;
• Articulação com os serviços de
Saúde Pública.
• Identificação de casos;
• Sinalização à Equipa Operacional;
• Articulação com famílias.
• Encaminhamento interno/
acompanhamento;
• Articulação com Linha Saúde 24;
• Articulação com Equipa
Supervisão.
• Apoio na Sala de Isolamento;
• Articulação com Equipa
Operacional.
• Limpeza e desinfeção da área de
isolamento e demais espaços e

Responsáveis
Paulo Pimentel – Diretor
Direção

Professor da turma
Funcionário

Mónica Silva – 1º Ciclo
Rosa Fernandes – 2º Ciclo
Carla Susana
Rosa Fernandes
Mónica Silva
Assistentes Operacionais
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equipamentos, sujeitos a avaliação
pela Autoridade de Saúde Local.

5 - Identificação das atividades essenciais e prioritárias
 Gestão –
 Professores – atividades lécticas –;
 Serviços Administrativos – vencimentos, correio e atendimento ao público –
 Assistentes Operacionais – higiene do espaço escolar nomeadamente arejamento das salas,
desinfeção das superfícies, desinfeção dos materiais manipuláveis e objetos de uso frequente,
desinfeção das instalações sanitárias após os intervalos, acompanhamento das crianças com
sintomas de doença;
 Fornecedores de bens ou serviços – alimentação, higienização e material escolar;
 Refeitório – serviço de refeições;
Nota: Em caso de encerramento do estabelecimento escolar, o Órgão de Gestão
determinará as atividades que necessitam ser mantidas.

6 Identificação das medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise
a) Absentismo dos professores:
• Os coordenadores e subcoordenadores de departamento e de ano de escolaridade devem
verificar a existência de materiais de trabalho no âmbito de todos os temas de cada um dos
anos de escolaridade, passíveis de ser trabalhados pelos alunos sob orientação de um
professor de qualquer área disciplinar;
• Devem assegurar as atividades os professores com TOA/TE, com apoio educativo, com
crédito horário para atendimento à turma, clubes, sala de estudo, biblioteca, desporto escolar,
por esta ordem de prioridade e com carácter de rotatividade dentro de cada prioridade;
• Existência de uma listagem atualizada dos contactos telefónicos do pessoal docente;
• Possibilidade de realização de atividades através de e-mail ou outra comunicação eletrónica..
b) Absentismo dos Funcionários dos Serviços Administrativos:
• O chefe dos serviços administrativos deverá assegurar a formação de funcionários para o
desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas em caso de
ausência do funcionário habitualmente responsável por essa tarefa.
• Na ausência do chefe dos Serviços Administrativos ficará responsável pelas tarefas
prioritárias dois funcionários nomeados para o efeito.
c) Absentismo das Assistentes Operacionais:
 A chefe dos Assistentes Operacionais deverá assegurar a formação de funcionários para o
desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas em caso de
6

ausência do funcionário habitualmente responsável por essa tarefa. Na ausência da chefe dos
Assistentes Operacionais educativa ficará responsável por esta tarefa, um Assistente
Operacional nomeando pela Chefe.
 Para o apoio à sala de isolamento serão destacados dois assistentes operacionais.
c) Fornecedor de bens ou serviços essenciais para o funcionamento da Escola:
 Refeitório – Definidos pela empresa ICA.
 Higienização e material escolar – Definidos pelos serviços administrativos.
d) Assegurar a existência de uma reserva estratégica de bens ou produtos, cuja falta possa
comprometer o exercício das atividades mínimas ou consideradas prioritárias:
• Produtos de higienização:
▪ reforço do stock;
▪ máscaras;
▪ solução antisséptica à base de álcool/sabão para as casas de banho;
 Toalhetes de papel
▪ lenços de papel;
▪ caixotes do lixo com tampa;
▪ sacos do lixo;
▪ luvas;
▪ Termómetros;
e) proceder à compra de água engarrafada e de alimentos não perecíveis que possam garantir
a alimentação às crianças abrangidas pelo programa de refeições escolares (empresa ICA).
 Material escolar – reforço do stock;
• Identificação de fornecedores alternativos.
f) Os serviços administrativos devem possuir um ficheiro atualizado com os contactos dos pais
e encarregados de educação de todos os alunos, que deverá estar disponível junto do
telefone.
g) No caso de encerramento da escola deverá ser comunicado aos pais/Encarregados de
educação o período de encerramento e medidas de vigilância a adotar.
7. Medidas de prevenção e controlo da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2:
As escolas e outros estabelecimentos de ensino têm um papel muito importante na prevenção
da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, adotando medidas que visam capacitar a
comunidade educativa para a adoção de comportamentos preventivos adequados e que visam
intervir no ambiente escolar, no sentido de facilitar esses mesmos comportamentos.
7.1. Informação e capacitação
É fundamental garantir que a comunidade educativa possua informação sobre as medidas de
prevenção – higiene pessoal e do ambiente escolar – que deverão ser adotadas. A informação
e o envolvimento dos alunos e dos pais devem ser ativamente promovidos. Neste sentido
realizar-se-ão um cronograma de reuniões para esclarecimento e formação de profissionais da
7

educação. Ao mesmo tempo, os alunos vão ser sensibilizados para se protegerem da infeção,
assim como os seus encarregados de educação.

Tabela 1 – Cronograma de Reuniões para Esclarecimento e Formação
Destinatários
Alunos, pessoal
docente e não
docente
Equipa restrita de
coordenação do
plano
de
contingência
Docentes
do
agrupamento
Alunos

Reavaliação
atividades
PAA

das
do

Data
2 de março

4 de março

4 de março
5 de março

Assunto
Dinamizador
Reforço da informação com cartazes Direção
nos estabelecimentos escolares do
Agrupamento
Medidas de reforço para prevenção Direção
da infeção

Divulgação
do
plano
de
contingência/ação com os alunos
Plano de contingência/ação de
medidas de prevenção com os
alunos
Reavaliar a realização das atividades
do PAA, individualmente com a
antecedência
necessária
ao
cancelamento das mesmas.

Direção
Docentes
agrupamento

do

Direção/equipa de
Operativa.

7.2.. Medidas de higiene do ambiente Escolar
 Identificação do equipamento/material necessário:
• Dispositivo para fornecimento de toalhetes de papel ou secadores de mãos em todas as
casas de banho;
• Dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool ou sabão:
▪ Portaria;
▪ Sala de isolamento;
▪ Papelaria;
▪ Secretaria;
▪ PBX;
▪ Refeitório;
▪ Pavilhão desportivo;
▪ Sala de professores.
• Caixotes do lixo fechados (em todos os espaços interiores onde existam caixotes do lixo);.
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7.3.Portaria
Todos os fornecedores de bens e serviços devem proceder à limpeza das mãos à entrada do
recinto escolar (portaria). Para tal será disponibilizado um dispositivo com solução de limpeza
à base de álcool e funcionários que supervisionarão o procedimento.
7.4 Sala de Aula:
 No início de cada aula, os alunos deverá proceder à limpeza das mãos, lavando as mesmas
na casa de banho.
 No final de cada aula, cada aluno procederá à limpeza da sua mesa de trabalho, utilizado os
toalhetes próprios, que serão distribuídos pelos professores.
 No caso das aulas em que sejam utilizados computadores, os alunos devem proceder à
limpeza dos teclados e dos ratos com recurso a toalhetes próprios fornecidos pelos
professores, no final da aula.
 Os alunos deverão sentar-se em todas as aulas de acordo com a planta de sala de aula
definida, para minimizar o contágio entre pares.
 Cada um dos alunos deverá ser portador de um maço de lenços de papel.
 Nas salas de aula as janelas de bandeira devem permanecer abertas, mesmo durante o
período da aula.
 No final de cada aula, o docente deve assegurar que a sala é arejada durante o intervalo

7.5. Se no decorrer de uma aula um aluno manifestar sintomas de gripe:
 O professor convida o aluno a sair da sala de aula.
 O professor chama a assistente operacional.
 A assistente contacta o responsável pela sala de isolamento.
 O responsável pela sala de isolamento, depois de colocada a máscara ao aluno,
acompanha-o até à referida sala.
 O mesmo contacta os Pais/Encarregados de Educação e simultaneamente a Linha Saúde 24
– 808 24 24 24 ou o Delegado de Saúde de Águeda
 Os pais/encarregados de educação serão informados das indicações emanadas pelos
serviços de saúde contactados e dos procedimentos a adotar. Em caso de os
pais/encarregados de educação se dirigirem à escola para estarem junto do seu educando, serlhes-á fornecida uma máscara antes de entrarem na sala de isolamento.

7.6. Serviços administrativos
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 os funcionários procederão à limpeza das mãos recorrendo à solução específica sempre que
se justifique (contacto com materiais oriundos do exterior).
 À entrada do refeitório, os alunos procederão à limpeza das mãos recorrendo aos lavatórios
colocados na casa de banho próxima do refeitório, com supervisão dos elementos destacados
para o efeito.
 Na receção, a assistente operacional procederá à limpeza das mãos recorrendo à solução
específica sempre que se justifique e à limpeza do telefone com material específico, sempre
que o mesmo seja utilizado.
 No final do dia, as assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes,
lenços de papel, sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e os consumíveis
das casas de banho.
 O responsável pelas compras deverá proceder semanalmente à avaliação dos stocks e
proceder à sua reposição sempre que se justifique.
 Os bebedouros exteriores deverão ser encerrados durante o período em que vigorar o atual
plano de contingência.

7.7. Medidas de isolamento e distanciamento social
Os diretores de turma/professores titulares de turma/educadores divulgarão aos pais e
encarregados de educação regras claras de não admissão na escola de crianças que
manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.
7.8. Sala de isolamento:
• Está selecionada uma sala de isolamento em cada estabelecimento de ensino do
Agrupamento.
• a sala deve ser utilizada apenas para alunos e profissionais que evidenciem sinais de gripe.
Deve ser arejada frequentemente.
 a porta deve permanecer fechada sempre que estiver a ser utilizada.
• deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para
desinfeção das mãos.
• deve ser limpa e arejada, após a sua utilização por eventuais crianças doentes, por uma
assistente com equipamento de proteção individual (luvas e máscaras descartáveis), utilizando
produtos de limpeza de uso exclusivo.
 Esta área deve estar equipada com: telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns
alimentos não perecíveis, contentor de resíduos, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas
descartáveis, termómetro.
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 Nesta área deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com
doseador de sabão e toalhetes de papel, para utilização exclusiva do trabalhador com
Sintomas/caso suspeito.
 A escola contactará a linha de Saúde 24 ou o Delegado de Saúde de Águeda e seguirá as
instruções. Simultaneamente serão contactados os pais/encarregados de educação. Os alunos
cujos casos se confirmem só regressarão à escola quando se fizerem acompanhar de
declaração médica que comprove que já não existe risco de contágio.
8. Plano de comunicação
 Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais da escola, junto dos pais e
encarregados de educação, dos alunos e da restante comunidade através das reuniões e
página do Agrupamento.
 Disponibilizar o Plano na página web do agrupamento.
 Afixar informação em suporte escrito e pictórico nos diversos espaços da escola, incluindo
placards e distribuição de panfletos.
 Registar em suporte próprio todos os casos de suspeita de infeção pelo novo Coronavírus
SARS-CoV-2 , pela assistente responsável pela sala de isolamento.
 Manter uma lista atualizada dos contactos dos encarregados de educação e de todos os
profissionais da escola (vias alternativas – telemóvel ou e-mail)
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) da Equipa de
Saúde Escolar, da Autoridade de Saúde Local, da Câmara e das Juntas de Freguesia.
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) dos
fornecedores de bens e serviços habituais e alternativos.
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) das empresas
ou instituições que asseguram os transportes dos alunos.
 Avaliação O plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário. Terminada a fase
pandémica, proceder-se-á à elaboração de um breve relatório.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

Novo coronavírus SARS-CoV-2

Tel.: 234 623 808 (Geral) ,

234 621 840 (Direção)

Rua Joaquim Valente de Almeida 242

3750-154 ÁGUEDA

geral@esap.edu.pt
www.esap.edu.pt
Página 1

1. ENQUADRAMENTO
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. Assim, tendo por base as informações e orientações da Direção-Geral
de Saúde, das quais se destacam a Informação 005/2020 de 27/02/2020 e a Orientação
006/2020 de 26/02/2020, e dando cumprimento ao Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de
março, o Agrupamento de Escolas de Águeda Sul procedeu à elaboração do presente
documento, cuja finalidade é a de preparar e adequar a resposta da Organização à situação
de emergência, centrando-se nas questões operacionais relativas à proteção da saúde dos
alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes e à continuidade da atividade.
1.1. O que é o NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)?
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte
o COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório,
podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais
grave, como pneumonia. O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em
humanos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na
China.
1.2. Como se transmite?
O COVID-19 pode transmitir-se:
− 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).
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).
1.3. 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).
1.4. Principais sintomas:
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: febre, tosse, falta de
ar (dificuldade respiratória) e cansaço.

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA
O presente plano de contingência deve responder às seguintes questões:
1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e
visitantes pode causar na escola?
2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?
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3. O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente
ou visitante suspeitos de infeção?
IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EVENTUAIS INFEÇÕES
A avaliação do impacto de eventuais infeções no funcionamento da escola deve ser
analisada caso a caso. Contudo, deve atender-se ao seguinte:
1. Perante o aparecimento de casos confirmados, deve proceder-se nos termos previstos
no presente plano, procurando, sempre que possível, garantir-se a prestação do
serviço do educativo.
2. A colocação de alunos, professores ou funcionários em isolamento social deve ser
sempre definida em articulação e sob a orientação das autoridades de saúde.
3. Em caso de decisão superior que determine a interrupção das atividades letivas, deve
garantir-se o funcionamento dos serviços administrativos, designadamente a área de
recursos humanos.
4. Em situações devidamente justificadas pode ponderar-se a possibilidade de recurso a
teletrabalho.
EQUIPA OPERATIVA:
 Diretor
 Subdiretor e Adjuntos
 Professores responsáveis pela Educação para a Saúde
 Coordenador dos Serviços de Administração Escolar;
 Coordenadores Operacionais
 Assistentes Operacionais – Coordenador do Assistentes Operacionais.
À equipa operativa cabe articular com a unidade de saúde pública (Centros de saúde,
hospital, postos médicos) bem como pais e encarregados de educação, autarquia e demais
parceiros.
ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLO:
COORDENAÇÃO
Diretor
Henrique Coelho

Apoio técnico

PES
Adília Estima
Gracinda Figueiredo

Cristina Castanheira
Mª José Carvalho
Carla Martins

Professores

Auxiliares

Pessoal Não Docente
Refeitórios
Bufetes
Outros espaços públicos

Tel.: 234 623 808 (Geral) ,

234 621 840 (Direção)

Rua Joaquim Valente de Almeida 242

3750-154 ÁGUEDA

geral@esap.edu.pt
www.esap.edu.pt
Página 3

Operacionalização
Equipas

Funções

Equipa de
Supervisão/
Direção
Equipa de
Referenciação
Equipa
Operacional
Equipa de
Desinfeção

− Definição da estratégia de atuação;
− Articulação com os serviços de saúde
pública e socorro, autarquia e
parceiros
− Articulação com Linha Saúde 24;
− Identificação de casos suspeitos;
− Sinalização à equipa operacional;
− Encaminhamento à sala de isolamento
− Logística e apoio na sala de
isolamento;
− Articulação com Equipa de Supervisão.
− Articulação com famílias.
− Limpeza e desinfeção da área de
isolamento e demais espaços e
equipamentos.

Responsáveis
Direção
Profs PES
Professores
Funcionários
Cristina Castanheira
Mª José Carvalho
Carla Martins
Assistentes Operacionais
Equipa de limpeza

CONTACTOS
Linha de Saúde 24

808242424

Delegado de Saúde de Águeda

234610210

INEM

112

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
1. Regresso de deslocações ao estrangeiro:
 As deslocações ao estrangeiro devem ser devidamente ponderadas em função da
conveniência, destino, momento em que ocorre e indicações da Autoridade 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. Devem ainda 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.
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.
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3. Disponibilização de produtos/equipamentos e procedimentos de limpeza e desinfeção:
− Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais estratégicos (zonas de
refeições, áreas de atendimento ao público, área de “isolamento”), conjuntamente
com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;
− Máscaras cirúrgicas para utilização da pessoa com sintomas (caso suspeito);
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− Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução,
pelas pessoas que prestam assistência ao que apresenta 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;
− 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, 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, puxadores de portas, teclados e
ratos de computadores).
− A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada 3 a 4 vezes ao dia, com
detergente desengordurante, seguido de desinfetante.
− Divulgar o Plano de Contingência a todos os elementos da comunidade educativa.
MEDIDAS DE ISOLAMENTO
A definição de uma área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como finalidade
evitar ou restringir o contacto direto com pessoa que apresente sinais, sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito (ver ponto 3 da Orientação Nº
6 da DGS) e permitir um distanciamento social relativamente a outras pessoas.
É criada uma sala de isolamento anexa aos gabinetes dos DTs.
A utilização da sala obedece aos seguintes requisitos:
 Deve ser utilizada apenas por alunos e profissionais que evidenciem sinais de gripe.
 Deve ser arejada frequentemente.
 A porta deve permanecer fechada sempre que a sala estiver a ser utilizada.
 Deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica
para desinfeção das mãos.
 Após utilização, a sala deve ser limpa e arejada por funcionário devidamente equipado
com luvas e máscara descartável, utilizando produtos de limpeza de uso exclusivo.
 A área deve estar equipada, sempre que possível, com: cadeira ou marquesa,
contentor de resíduos, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis,
termómetro.
PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO
1. Se se tratar de um adulto a apresentar critérios compatíveis com a definição de caso
suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, deve informar a Equipa de
Supervisão/Direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre
na escola, dirigir-se para a área de “isolamento” definida no plano de contingência.
Depois de se encontrar na área de “isolamento” deve ser contactada a linha SNS 24
(808 24 24 24).
2. No caso de tratar de um aluno, e se a situação se verificar na sala de aula, o professor
deve colocar o aluno no exterior da sala e chamar uma funcionária que tomará as
medidas necessárias para deslocar o aluno para a sala de isolamento, de seguida
abandonar a sala com os restantes alunos.
3. No caso de se tratar de um aluno, e a situação se verificar fora da sala de aula, deve o
próprio informar a funcionária mais próxima, que, de imediato deve tomar as medidas
adequadas no sentido de evitar o contacto com outras pessoas e contactar a equipa
operacional, que, observando os pressupostos referidos no ponto anterior, deve
acompanhar o aluno à sala de isolamento.
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4. Contactado o SNS 24:
 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados
à situação clínica;
 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao
Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. Desta validação o resultado
poderá ser:
 Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24
define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno,
docente ou trabalhador não docente.
 Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica
5. Na situação de caso confirmado, a escola 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 onde se encontrava o 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.
 Informar a Delegada Regional de Educação da DGEstE.
 Informar a autarquia.
PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA E CONTACTOS PRÓXIMOS
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve
ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 6
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
1. “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.
2. “Baixo risco de exposição” (casual):
 Quem 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);
 Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas
de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta
respiratória; higiene das mãos).
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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FLUXOGRAMA DE PROCESSO

Sintomas

Tosse-Febre-falta de ar-Cansaço
Dificuldade respiratória aguda

Aluno

Docente / Não Docente

Com sintomas compatíveis com Coronavírus

Com sintomas compatíveis com Coronavírus

Cristina Castanheira
Mª José Carvalho
Carla Martins

Encarregado de
Educação Instituições

Sala de Isolamento

Triagem

Sala anexa a Gabinetes DTs

Supervisão /
Direção

Comunicação
Externa

Equipa de Desinfeção
Assistentes Operacionais
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