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Considerações Gerais 

O Agrupamento foi oficialmente alertado para o potencial perigo para a saúde pública decorrente dos 
possíveis efeitos da propagação da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal da COVID-19, 
através   

 do Despacho n.º 2836-A/2020, emanado dos Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e 
da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 

 da orientação número 006/2020, datada de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - 
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas 

 Informação - 005/2020 - datada de 27/02/2020 - Cidadãos regressados de uma área com transmissão 
comunitária ativa do novo coronavírus 

 Email da DGEstE, de 5 de março com Orientações às Escolas para elaboração do Plano de 
Contingência 

No âmbito das orientações recebidas, foram, de imediato, tomadas algumas medidas de prevenção e 
elaborado o presente Plano de Contingência com os procedimentos a adotar perante um Trabalhador/Aluno 
com sintomas desta infeção.  

 Este plano pode ser ajustado, a qualquer momento, fruto de atualização das orientações recebidas, 
tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19.  

 As medidas previstas no plano serão implementadas de acordo com a evolução da situação e com as 
atualizações emanadas dos serviços superiores competentes.  

 As situações não previstas neste plano devem ser avaliadas caso a caso. 

 Após Reuniões do Conselho Geral e do Conselho Pedagógico, será publicado anexo com medidas 
adicionais. 

Este plano aplica-se a todas as escolas do Agrupamento 

 
1. ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO  

 

1.1.   O que é o Corona Vírus – Covid-19 ? 
 
COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por um novo 
coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi 
identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de 
Hubei, tendo sido confirmados casos em outros países. 
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O que são os coronavírus? 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente estas infeções 
estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma 
doença mais grave, como pneumonia. 

Este coronavírus é igual aos outros vírus? 

Não. Apesar de se tratar de um novo vírus e ainda não existir um total conhecimento sobre este, sabe-se que 
é diferente dos outros, apesar de ter alguma semelhança (geneticamente) ao SARS. É necessário mais tempo 
de investigação para se conseguir apurar todas as suas características e qual o tratamento mais adequado. 

Porque foi dado o nome de COVID-19? 

A Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que não indicasse 
nenhuma localização geográfica, um animal ou grupo de pessoas. O nome, COVID-19, resulta das palavras 
“corona”, “vírus” e “doença” com indicação do ano em que surgiu (2019). 

Qual a diferença entre COVID-19 e SARS-COV-2? 

SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que foi detetado na China, no final de 2019, e que significa 
“síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2”. A COVID-19 é a doença que é provocada pela infeção 
do coronavírus SARS-CoV-2. 

Quando foi detetada a COVID-19? 

A COVID-19 foi detetado no final de dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. 

Qual é a origem da COVID-19? 

A origem (fonte da infeção) da COVID-19 é desconhecida e ainda pode estar ativa, segundo as informações 
publicadas pelas autoridades internacionais. 

Considera-se que a 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).  
 
O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os primeiros 
casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero.  
 
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.  
 
O 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), pode conduzir à transmissão da infeção. Até à data 
não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.  
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As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 
contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 
 

1.2.  Principais sintomas  
 
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:  
 
• febre  

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• cansaço  
 

1.3.  Tempo de incubação e formas de manifestação  
 
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   
 

2.1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes 
pode causar na escola?  

 
O Agrupamento deve estar preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus trabalhadores 
não ir trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes públicos, encerramento de escolas, entre outras 
situações possíveis.  
 
Quando não esteja garantida a segurança da comunidade, as atividades terão de ser reduzidas/canceladas 
(aulas, reuniões,  visitas de estudo, e os espaços encerrados/desativados (blocos, pisos, pavilhão desportivo, 
salas,…) conforme a gravidade da situação:,  
 
A continuidade dos serviços de carácter administrativo imprescindíveis devem ser assegurados através de 
formas alternativas de trabalho remoto, designadamente pelo recurso a teletrabalho para o que serão 
distribuídos computadores portáteis às trabalhadoras: área do pessoal/vencimentos. 
 

2.2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infecção por Covid-19,  na 
comunidade?  

 

2.2.1. Salas de “isolamento” e  circuito(s) até à mesma  
 

2.2.1.1. Salas de Isolamento 
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Estas salas têm como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível  à restante comunidade,  
evitando ou restringindo o contacto direto  com o suspeito de infecção/doente,  permitindo um 
distanciamento social deste.  

 
As salas dispõem de    

 sistema de ventilação mecânica, cadeira e marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, 
enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

 kit com água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e 
saco de plástico); 

 solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 
toalhetes de papel;  

 máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro; 

 uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes 
de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito. 

 
 

Escolas:  salas de “isolamento” 

Escola Sede piso 0 Sala ASE - – casa de banho privativa 

Escola Dr. Sousa Martins piso 1 Sala de Apoio – casa de banho privativa 

Escola do Bairro do Paraíso piso 1 Laboratório – com casa de banho das Meninas 

Escola de À dos Bispos  Sala 1   sala contígua  
 

 
2.2.1.2. Circuitos para as salas de “isolamento” 

 

O circuito usado deve ser o mais curto, pelas escadas (não usar o elevador) ,  acautelando-se  o afastamento 
de pessoas do circuito de passagem.  
 
Esta medida deve ser garantida através da intercomunicação telefónica entre os/as responsáveis pelos vários 
espaços da escola. 

 

2.2.2. Procedimentos específicos preventivos   
 

2.2.2.1. Divulgação/sensibilização:  
 

a. Envio aos Encarregados de Educação, através dos/as Diretores/as de Turma, de cartaz 

informativo;  

b. Afixação, nas várias escolas do Agrupamento, em formato A4 e A3, de folhetos informativos 

e cartazes provenientes da Direcção Geral de Saúde. 

c. Envio de informação vária (vídeos e cartazes) a toda a comunidade educativa (Pessoal 

Docente e Não Docente), através de correio electrónico; orientação aos Diretores/as de 

Turma para a abordagem/sensibilização para o tema, a partir do visionamento de 2 vídeos;  

d. divulgação na página electrónica do Agrupamento;  

 

2.2.2.2. Reuniões   
a. Reuniões da equipa operacional  

b. Reunião do Conselho Geral e Conselho Pedagógico 

c. Reunião com a Coordenadora das Assistentes Operacionais para: 
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 reforço da limpeza de todas as escolas do agrupamento e seus equipamentos (bancadas 

e outras superfícies, objectos e brinquedos etc.) bem como do arejamento das instalações. 

  existência de sabonete líquido e toalhetes em todas as casas de banho. 

 alerta para os procedimentos a seguir, de acordo com as orientações dos panfletos;  

 

2.2.2.3.   Medidas de prevenção diária 
a. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 

segundos;  
b. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre 

que as mãos estejam sujas;  
c. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  
d. Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  
e. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  
f. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias. 
g. Evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  

 

2.2.2.4.   Regresso de deslocações ao estrangeiro 
 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações ao 
estrangeiro, a mesma recomenda  a devida ponderação relativamente à conveniência dessas 
deslocações, principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais 
ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde.  

 
Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 
contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo 
COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes 

 

 estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;  

 medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;  

 verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas (febre, 
tosse ou dificuldade respiratória);  

 promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em locais muito 
frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto atividades letivas e 
profissionais);  

 evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  
 

 

Quaisquer alterações ao estado de saúde (no próprio ou nos seus conviventes)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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2.2.3.  Estrutura de comando e controlo  - responsáveis 
 

Foi criada a seguinte estrutura de comando e controlo  

  

a) Equipa Operacional 
Coordenador - Diretor Eurico José Ladeira Valente  

Subdiretora Luísa Maria Lourenço Fernandes 

  

Adjuntos/as 

Maria Helena Ferreira Melo Cruz 

Carla Maria da Graça Abreu Dinis Silva  
José António Rodrigues Lima 

Professoras do PES    Marta Isabel Dias Gomes Jorge 

Ana Margarida Santos Brás S. Barata Martins 

Chefe dos Serviços de Administração Escolar Maria Salvador S.M.Ferreira Saldanha 

Coordenadora das Assistentes Operacionais Maria de Fátima Conceição Fonseca 

Coordenadoras das Escolas do 1.ºciclo/JI 

Maria Madalena Guedes Teixeira Conceição 

Maria da Visitação da Silva Ponciano M. Pinheiro 

Ana Isabel Leitão Patrocínio 

Enfermeira Acompanhante da Saúde Escola Jacinta Velez 

 

 Este plano conta com a participação de toda a comunidade educativa (alunos, professores, pessoal não 

docente, pais e encarregados de educação, Unidade de Saúde Pública e restantes parceiros). 
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b) Cadeia de “comando e controlo” 

 

i. Escola Sede   -  Cadeia de “comando e controlo”  

Pisos  Serviços Responsável Substituto 

 Portaria  A.O.  Rosa Carolina Ângela Hoszu 

 Sala de Isolamento  

A.O.  Rosa Paulino 
1. A.O.  Celestina Vieira 

2. A.O.  Sandra Silva 
 Sala de Docentes, de 

Diretores de Turma e 

Espaços Comuns 

Bloco A - 

Piso 0 
Gabinetes do Diretor e 

Equipa 
Prof. Eurico Valente 

1. Prof. Luísa Fernandes  

2. Prof. Helena Cruz 

3. Prof. José Lima 

4. Prof. Carla Silva 

5. Prof. Ana Cristina Sales 

 
Secretaria M Salvador Saldanha  

1. A.T. Teresa Amaral 

2. A.T. Natália Celorico 

 
Biblioteca Prof. Hermínia Valente 

1. Prof. Isabel Fernandes 

2. A.O. Sandra Silva 

  Refeitório Flora Rodrigues 
 

1. Maria Elizeta Tavares 
2. Sandra Reis 

Bloco A - 

Piso 1 

Bar e espaço afeto A.O.  Helena Gomes 1. A.O.  Adília de Jesus 

2. A.O.  M.ª Purificação Barros 

  Loja e espaço do aluno  A.O.  Isabel Tonaco 

Bloco A - 

Piso 2 

Espaços comuns e salas A.O.  Ângela Rodrigues 1. A.O. Edite Borges – A4 

2. A.O. Giselene Aniceto – A4 

Bloco B   A.O.  Ana Rodrigues  A.O.  Isabel Esteves 

Bloco C  A.O.  Mónica Reis  

Bloco D  A.O.  Elisa Bastos 
A.O.  Célia Martins 

A.O.  Dina Martins 

Ginásio e Campo  A.O.  José Carlos A.O.  Maria Ana  
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ii. Escola Dr. Sousa Mart ins  -  Cadeia de “com ando e cont ro lo”   

Pisos  Serviços Responsável Substitutos 

 Coordenadora  Prof. ª Cláudia António Prof. ª Visitação Pinheiro 
Prof. ª Madalena Conceição 

  Espaços em comum Professoras em serviço no recreio 
Assistentes Operacionais em funções em cada espaço 

Piso 0 Refeitório Assistente Operacional de serviço 

Piso 1 

Salas de aula 

Prof.ª Cláudia António 

Prof.ª Cristina Manata 

Prof.ª M.ª Visitação Pinheiro 

Prof.ª Palmira Horta 

Jardim de Infância  Educ. Dulce Rocha                     A.O. – Mónica Conceição 

Piso 2 

Salas de aula 

Prof.ª Alexandra Dias 

Prof.ª Madalena Conceição 

Prof.ª Ana Casola 

Prof.ª Ana Raquel Tralha 

UEE -  
Prof.ª Fátima Baleca 

Prof.ª Filipa Farinha 

A.O. M.ª Celeste Lobo 
A.O. Carla Oliveira 

 Os/As restantes docentes presentes na Escola (de Apoio, de Educação Especial) apoiam na 
implementação das medidas, cf. Necessidade 

 As/os docentes das AECs /AAFs recorrem aos Assistentes Operacionais de serviço para 
implementação dos procedimentos.  

 

iii. Escola do Bairro do Paraíso -  Cadeia de “com ando e cont ro lo”   

Pisos  Serviços Responsável Substituto/s 

 Coordenadora  Prof. M.ª Helena Coelho  Vanda Melado 

 
 Espaços em comum Professoras em serviço no recreio 

Assistentes Operacionais:  

 
Refeitório 

Assistente Operacional de serviço  

Funcionárias responsáveis pela distribuição das refeições 

Piso 1 

Salas de aula 

Prof.ª  Vanda Melado 

Prof.ª  Cristina Inácio 

Prof.ª   Irene Tavares 

Prof.ª  Carla Benge 

Jardim de Infância  
Educ. Sandra Matos 

 

Educ. Laura Carvalho 

A.O. Raquel Almeida  

  
 

A.O. Ana Graça 
A.O. Ana Karina Pereira  
A.O. Vânia Sousa  

 Os/As restantes docentes presentes na Escola (de Apoio, de Educação Especial) apoiam na 
implementação das medidas, cf. Necessidade 

 As/os docentes das AECs /AAFs recorrem aos Assistentes Operacionais de serviço para 
implementação dos procedimentos. 
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iv. Escola de À dos Bispos -  Cadeia de “com ando e cont ro lo”   

 Serviços Responsável Substituto 
Coordenadora  Prof.ª Ana Patrocínio Prof.ª Nádia Bernardo 

       A.O. Lassalete Castanhas;          A.O. Elisabete Tomé 

Os/As restantes docentes presentes na Escola (de Apoio, de Educação Especial) apoiam na 
implementação das medidas, cf. necessidade 

 

2.2.4. Identificar os profissionais de saúde e seus contactos;  
Afixação, nas várias escolas do Agrupamento de folhetos informativos com o contacto da SAÚDE 24 

Direcção Geral de Saúde 808 24 24 24  

2.2.5. Aquisição e disponibilização de equipamentos e produtos;  



 Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em sítios estratégicos (ex. 
zona de refeições,  área de “isolamento”), conjuntamente com informação sobre os procedimentos 
de higienização das mãos;  

 Máscaras cirúrgicas para utilização do suspeito com sintomas;    

 Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos 
trabalhadores que prestam assistência ao suspeito com sintomas;    

 Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja 
possível a higienização das mãos;  

 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70 micra);  

 Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após utilização. 
Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua 
utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que 
existe um Caso Confirmado na empresa.  

 Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos 
revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais 
manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das 
superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante.  

 

2.2.6. Informar e formar os docentes, trabalhadores não docentes e coordenadores/as de 
serviços 

 Divulgação do Plano de Contingência específico a todos os trabalhadores.  

 Esclarecimento da comunidade, mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de forma a, 
por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento das medidas de 
prevenção que devem instituir.  

 In(formação) da comunidade quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um caso 
suspeito na escola    

 Reuniões com os trabalhadores e/ou seus/suas coordenadores/as 
 

2.2.7. Diligências a efetuar na presença de casos suspeito(s) de infeção por Covid-19 no Serviço  
 

 Acionar o Plano de Contingência do Agrupamento para COVID-19;  

 Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos estabelecidos 



10/14 

Plano de Contingência COVID-19 

 

 Procurar manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o disponibilizado pela 
Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais.  

 

3.  Procedimentos num caso suspeito  
 
3.1. Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de 
COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente, por via telefónica) e, caso se encontre na escola, 
dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência. (Nas situações necessárias o 
responsável do espaço acompanha o aluno até à área de “isolamento”).  
 

Já na área de “isolamento” o suspeito contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).  
 

3.2. Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve  
a. cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos  
b. assegurar-se da distância de segurança  (superior a 1 metro) do doente/suspeito.  
c. colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, 

para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI):  
(Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, 
de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, 
poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de 
papel). Sempre que a máscara estiver húmida, deve ser substituida por outra.  

 

3.3. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e sintomas e 
ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.  

 
 

3.3.1. Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

 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:  

a. 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. 

b. 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.  
 

i.  O Diretor  informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área de 
circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 

 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado (consultar Anexo I) 
 

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.  
 
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. 
 

 

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos (consultar Anexo II) 
 

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:  
 

I. “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.  

 
II. “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. 

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

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

 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 
aconselhar e referenciar, se necessário).  

 
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância 
ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 
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Fontes bibliográficas: 

Informações registada no ponto “Considerações Gerais”. 
 https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-0  
 

Contactos úteis: 

 Linha de saúde 808242424 

 Site www.dgs.pt 

 Serviço Municipal de Proteção Civil – 263270885 / 965251632 ; smpc@cm-vfxira.pt  

 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira – 263285600 

 Autoridades de Saúde – 219535204/5 

 

 

Vila Franca de Xira, 09/03/2020 
O Diretor 

___________________________________ 
( Eurico José Ladeira Valente) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-0
http://www.dgs.pt/
mailto:smpc@cm-vfxira.pt
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Anexo I - Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
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Anexo II - Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um 

Caso confirmado de COVID-19 (trabalhador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


