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INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência para o COVID-19 apresenta as orientações estratégicas para a
sua implementação nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Lindaa-Velha e Queijas.
“O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em
dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido
previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de
Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida e o seu período de incubação ainda se
encontra sob investigação.
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 a pneumonia.
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda
como febre, tosse e dificuldade respiratória.
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória
aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.
Neste momento não existe vacina.
A avaliação do Risco encontra-se em permanente atualização, de acordo com a evolução
do surto. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e a DireçãoGeral da Saúde (DGS) estão a emitir comunicados diários com toda a informação e
recomendações de autoproteção.”
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OBJETIVO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
O presente Plano pretende antecipar e gerir o impacto de vírus associado ao COVID-19,
numa eventual situação de contágio, que interfira na atividade das escolas do
Agrupamento, com o objetivo estratégico de garantir os serviços essenciais em
funcionamento.
Para tal, assumem-se os seguintes objetivos operacionais:


Definir

a

estrutura

de

decisão,

coordenação

e

monitorização

(ou

acompanhamento da situação) da Escola, com o objetivo de assegurar o
funcionamento dos serviços mínimos e essenciais;


Definir a coordenação e o contato, com as entidades externas com dever de
colaboração e resposta (Ex: Autoridades de Saúde, Entidades de Socorro e
Emergência);



Preparar a resposta nas diferentes fases do Plano, para diminuir as condições de
propagação do vírus;



Garantir a correta e adequada informação, quer ao nível interno, quer externo
às instalações;



Preparar os procedimentos que permitam proteger a saúde de alunos, docentes,
trabalhadores não docentes e visitantes;



Reduzir o risco de contaminação, nas diferentes áreas do recinto escolar;



Conhecer o impacto da eventual pandemia, sobre a Comunidade escolar;



Assegurar os serviços mínimos, decorrentes da missão escolar;



Garantir o restabelecimento da normalidade, tão rápido quanto possível.
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Este Plano não prevê ações de tratamento médico no próprio estabelecimento de
ensino, da comunidade escolar que venha a ficar infetada com o vírus.
Nesta situação, os alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes deverão
recorrer a entidades externas, prestadoras de cuidados de saúde, dando sempre
prioridade ao contacto com a linha SNS 24 (808 24 24 24), para cumprimento das
recomendações emanadas pela DGS.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O Plano de Contingência documenta os procedimentos de decisão e coordenação das
ações, nos estabelecimentos de ensino, com os serviços desconcentrados e com as
Autoridades de Saúde e/ou Agentes de Proteção Civil.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
DIRETOR DO PLANO
Diretor do Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha e Queijas: Professor Rui Nobre
SUB-DIRETORES DO PLANO
ESCOLA
Escola Secundária Professor
José Augusto Lucas
Escola 2/3 Professor
Noronha Feio
EB1/JI Cesário Verde
EB1/JI Narcisa Pereira
EB1/JI Gil Vicente
EB1/JI Santo António de
Tercena
EB1/JI Jorge Mineiro

SUB-DIRETORES DO PLANO
Professora Anabela Melo
Professora Elisabete Sousa
Professora Isabel Henriques
Professora Isabel Batista
Professor Ana Paula Silva
Professor José Dinis
Professora Manuela Matos

SUBSTITUTO
Professora Teresa
Jerónimo
Professora Regina
Marques
Educadora Isabel Fortuna
Professora Inês Lopes
Professora Isabel Lança
Professora Marta
Almeida
Professora Andreia
Tibães
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COMPETÊNCIAS


Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;



Coordenar os procedimentos a serem tomados;



Monitorizar (ou acompanhar) a situação, Avaliar e propor a ativação do Plano,
com base nas orientações do Ministério da Saúde (MS) / Direção Geral da
Saúde (DGS);



Obter e consolidar toda a informação;



Informar e/ou notificar a DGS e demais serviços de saúde;



Designar os colaboradores, atribuir funções e implementar as ações a serem
tomadas;



Gerir o processo de comunicação interna e externa;

FASES DE ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

1ª Fase - Monitorização ou acompanhamento da situação;
2ª Fase - Alerta;
3ª Fase - Restabelecimento da normalidade.

1ª FASE - MONITORIZAÇÃO OU ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
Nesta fase não há registo de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes das
escolas do Agrupamento, com COVID-19.
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AO DIRETOR DO PLANO/ SUB-DIRETOR OU AO SEU SUBSTITUTO COMPETE:


Divulgar o Plano a toda a Comunidade Escolar, certificando-se que todos
tomaram conhecimento da sua existência e informar os principais
procedimentos a serem tomados nas diferentes fases do Plano;



Registar os docentes, trabalhadores não docentes e visitantes que se deslocam
ao estrangeiro, a título particular e/ou em serviço, sendo que, relativamente a
este último caso, só deverão acontecer em caso de extrema necessidade. O
mesmo acontece em relação aos alunos.



Validar as atividades prioritárias face ao evoluir da situação, identificando as
tarefas que podem ser temporariamente suspensas;



Incentivar comportamentos de higiene e o cumprimento das regras de etiqueta
respiratória;



Assegurar a distribuição de equipamentos, sempre que possível, para a
realização de teletrabalho, se tal for necessário;



Planear a possibilidade de distribuição de equipamentos de proteção individual;



Divulgar informação sobre medidas de autoproteção no sentido de
minimizar/evitar o contágio;



Planear a possibilidade de providenciar locais de isolamento, identificando-os,
no caso de ser necessário isolar alguém;

2ª FASE – ALERTA
Quando se registar o primeiro caso de COVID-19 nas escolas é imediatamente ativada a
fase de Alerta. Esta medida terá aplicação de carácter desconcentrado.
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AO DIRETOR DO PLANO/ SUB-DIRETOR OU SUBSTITUTO COMPETE:


Registar os casos existentes na escola e articular com a DGS, para
acompanhamento do evoluir da situação;



Proceder à alteração dos horários escolares, cancelar as aulas na totalidade, ou
impedir o acesso à escola, se tal for necessário;



Proceder à distribuição de equipamentos, sempre que possível, aos professores
e educadores, para a realização de teletrabalho, se tal for necessário;



Implementar medidas de higienização e desinfeção das instalações;



Proceder à difusão de informação pertinente junto dos alunos, docentes,
trabalhadores não docentes e visitantes;



Acompanhar a evolução da situação clínica dos infetados com COVID-19;



Acompanhar a situação de saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não
docentes e visitantes que tenham tido contacto conhecido com o vírus, mas que
ainda não apresentam sintomas de infeção;
Ver Fluxograma em Anexo.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECIAIS:


Cancelamento das aulas;



Cancelamento de Reuniões e Grupos de trabalho, tendo como alternativa a
“videoconferência”;



Cancelamento de viagens de serviço e/ou visitas de estudo, devendo estas serem
adiadas;



Cancelamento de atividades lúdicas, devendo estas serem adiadas;



Impedimento ou condicionamento de visitantes às instalações;



Recurso ao teletrabalho, de modo a reduzir a presença de colaboradores nas
instalações.
NOTA: Em caso de encerramento, este é determinado pela Autoridade de Saúde
e validado pela DGESTE.
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DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES EMANADAS PELA OMS E DGS:


Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou com soluções à base de
álcool;



Cumprimento das regras de etiqueta respiratória:



Cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir;



Utilizar um toalhete de uso único para conter as secreções respiratórias, o qual
deve ser prontamente eliminado num contentor de resíduos próximo;



Em alternativa poderá tossir ou espirrar para o braço/manga evitando a
dispersão de partículas, e a consequente contaminação das mãos;



Higienizar as mãos após contacto com secreções respiratórias;



Evitar tocar nas mucosas dos olhos, boca ou nariz.



Evitar contacto com pessoas com infeção respiratória;



Evitar partilha de objetos de uso pessoal e comida;



Manter pelo menos 2 metros de distância em relação a outras pessoas,
principalmente daquelas que apresentam sintomas de tosse ou febre.

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES:


Durante as fases de Monitorização ou acompanhamento da situação, Alerta e
Restabelecimento da Normalidade deve ser articulado o plano de limpeza com a
empresa prestadora deste serviço (se for o caso);



Após a deteção de um caso suspeito nas instalações, devem ser adaptados os
procedimentos de limpeza e desinfeção de todas as áreas, em especial, nas zonas
onde se verifica o maior fluxo/concentração de pessoas;



Deve ser aplicado diariamente, durante a fase de Alerta e de Restabelecimento
da Normalidade, desinfetante no chão, nas instalações sanitárias e locais de
refeições;



Durante a fase de Alerta e de Restabelecimento da Normalidade os aparelhos de
ar condicionado devem encontrar-se desligados;
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Deve ser distribuído na medida d necessário “kits” de limpeza e desinfeção;



Durante a fase de Alerta e Restabelecimento da Normalidade deve-se proceder
à limpeza dos vários locais de trabalho;



Os resíduos recolhidos nas instalações sanitárias devem ser acondicionados em
recipiente próprio e ter destino adequado;



Deve proceder-se à renovação do ar, no interior das instalações.

3ª FASE - RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE
A Fase de Restabelecimento da Normalidade caracteriza-se pelo fim de novos casos, o
sucesso da recuperação dos doentes e o regresso gradual à vida normal dos cidadãos,
nomeadamente, às suas atividades profissionais e estudantis.
Nesta fase o Diretor do Plano mantém a articulação próxima com a DGS, para
acompanhamento do evoluir da situação.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR
1. Regresso aos locais de trabalho, em articulação com as orientações da DGS;
2. Avaliar e redimensionar o plano de limpeza às instalações;
3. Reavaliar os procedimentos implementados nas fases anteriores.
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Fases

Procedimentos a adotar
Todos devem conhecer as manifestações da doença,
bem como as suas formas de transmissão;
O responsável deve preparar uma lista de todos os
contactos, para uma eventual situação de emergência;
Os que não estão



Devem tomar

infetados, não têm

precauções e adotar

familiares infetados e não

comportamentos de

têm conhecimento que

autoproteção.

tenham estado em
MONITORIZAÇÃO OU
ACOMPANHAMENTO DA
SITUAÇÃO

contacto com o vírus.
Alunos, docentes,



Comunicar as

trabalhadores não

deslocações realizadas

docentes e visitantes que

para efeitos de

tenham efetuado

acompanhamento;

deslocações a áreas com



Promover o isolamento

transmissão comunitária

social voluntário e/ou a

ativa do COVID-19.

adoção do
teletrabalho.
Identificação das pessoas

Substituição dos ausentes

ausentes e das pessoas
que as vão substituir nas
respetivas funções.
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Fases

Procedimentos a adotar
Os que não estão



Não podem deslocar-

infetados, mas têm um ou

se para as instalações

mais familiares infetados

onde desempenham a

ou estiveram em contacto

sua atividade;

com o vírus.



Se a sua atividade for
imprescindível poderá
providenciar-se o
recurso a
infraestruturas
tecnológicas de
comunicação e
informação, de modo a
que a prestação de
serviço seja feita a

ALERTA

partir de casa.
Perante a suspeita ou um caso confirmado de doença
num aluno, docente, trabalhador não docente e
visitante, devem adotar-se medidas de isolamento a
decidir caso a caso, tendo por base a identificação do
risco, em estreita articulação com a Autoridade de
Saúde.


Não podem deslocar-

Alunos, docentes,

se para as instalações

trabalhadores não

onde desempenham a

docentes e visitantes

sua atividade;

infetados



Devem adotar medidas
de proteção individual,

12

Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha e Queijas

e cumprir as
orientações emanadas
das entidades
competentes (centros
de saúde, Linha SNS
24, etc), de modo a
evitar o risco de
contágio;


Só podem regressar
após comprovativo
médico, de que não
existe perigo de
contágio.

Poderá ser aconselhável suspender as atividades que
não sejam absolutamente necessárias. Esta ação pode
ser tomada como medida de prevenção para diminuir o
risco de contágio.
Ações a tomar se existir

ALERTA



Informar o Diretor do

um caso suspeito nas

Plano e o seu

instalações das escolas

substituto;

do Agrupamento.



Contatar a Linha do
SNS 24;



Promover o isolamento
e limpeza imediata das
instalações.

Os alunos, docentes, trabalhadores não docentes e
visitantes poderão ficar temporariamente dispensados
de se apresentarem no local de trabalho ou nas aulas,
por indicação do Diretor do Plano, com o objetivo de
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diminuir o risco de contágio e consequente propagação
do Vírus.
Alguns colaboradores das escolas do Agrupamento, de
acordo com o seu perfil funcional, poderão ter de ser
chamados para substituir outros que estejam infetados.
Poderão ser adotados procedimentos de flexibilização
de horário de trabalho ou das aulas.
Com o objetivo de diminuir o risco de contágio, e sendo
a prestação de serviço imprescindível, pode o Corpo
Docente ser incentivado a desenvolver o seu trabalho
em casa, em regime de teletrabalho.
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DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
A divulgação de informação (tratada e cuidada) tem por objetivo a diminuição da má
informação e/ou informação incorreta sobre o COVID-19.
Importa garantir a todo o momento, que a forma como se perceciona a pandemia
(fenómeno natural) não a transforme num fenómeno social incontrolável, alarmista e
com ansiedade generalizada.
Neste sentido, o Diretor do Agrupamento difundirá internamente a informação técnica
produzida pela DGS no que concerne fundamentalmente a medidas de prevenção e
autoproteção.

DESTINATÁRIOS
São destinatários da informação, todos os alunos, docentes, trabalhadores não
docentes, Pais e Encarregados de Educação e visitantes do Agrupamento de Escolas de
Linda-a-Velha e Queijas.

DIRETOR DO PLANO

SUB-DIRETOR DO PLANO

____________________________

____________________________

(Rui Daniel Ribeiro Nobre)

(Anabela Marques Lopes de Melo)

Ano letivo 2021/2022
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ANEXOS
Fluxograma
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28 de Janeiro de 2020
DEPARTAMENTO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO PESSOAL
RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (2019nCoV) PARA O PESSOAL, FAMILIARES E VISITANTES DA OMS

O que preciso de saber sobre os coronavírus?
Qual a sua origem?
• Os coronavírus também são responsáveis pela morte de diversas espécies animais.
• O coronavírus associado à síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) foi transmitido de civetas
para humanos na China em 2002 e o coronavírus associado à síndrome respiratória do Médio Oriente
(MERS-CoV) foi transmitido de dromedários para humanos na Arábia Saudita em 2012.
• Vários coronavírus conhecidos circulam actualmente em animais que ainda não infectaram pessoas.
• Um evento externo ocorre quando um vírus que circula numa espécie animal foi transmitido para uma pessoa.
• Transmissão entre seres humanos: com base nas informações actualmente disponíveis, os coronavírus podem ser
transmitidos de pessoa para pessoa por meio de gotículas ou contacto directo.
O que é o 2019-nCoV?
• Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças respiratórias, que podem
ir desde uma simples constipação a situações mais graves como a síndrome respiratória do Médio
Oriente (MERS-CoV) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV). Um novo coronavírus (nCoV)
é uma nova estirpe que nunca foi anteriormente identificada nos seres humanos.
• Os primeiros casos de 2019-nCoV foram identificados em Wuhan, na China, em 2019.
• Os coronavírus são doenças zoonóticas, isto é, doenças transmissíveis entre animais e pessoas.
Investigações aprofundadas permitiram concluir que o SARS-CoV foi transmitido por civetas e
o MERS-CoV por dromedários. Vários coronavírus conhecidos circulam actualmente em animais que ainda
não infectaram pessoas.
• Não existe nenhum tratamento específico para uma doença causada por um novo coronavírus. No entanto, a maioria
dos sintomas pode ser tratada com um tratamento adaptado ao estado clínico do doente. Além disso, os cuidados
paliativos prestados às pessoas infectadas podem ser altamente eficazes.
Quais são os sintomas do novo coronavírus?
• Os sinais mais comuns incluem sintomas respiratórios, febre, tosse, falta de ar e dificuldades respiratórias.
Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência
renal e a morte.

Quem está em risco de ser infectado pelo novo coronavírus?
• As pessoas que vivem ou visitaram uma das regiões infectadas da China.
• As pessoas, incluindo familiares e profissionais de saúde, que estão a prestar cuidados a pessoas infectadas
pelo novo coronavírus.
• É provável que o surto tenha tido origem em animais vendidos no mercado, mas as circunstâncias ainda estão a
ser apuradas.
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Como posso evitar ser infectado pelo novo coronavírus?
Para se p roteger de d oenças causad as por pató genos respiratórios, siga as práticas relativas à lavagem
de m ãos e as regras de higiene em caso de tosse ou espirro, e co zinhe os alim ento s de forma segura:
Lave frequentmente as mãos com desinfetantes à base de álcool (esfregando-as durante 20 a 30
segundos) se não estiv erem v isivelmente sujas, caso contrário, use água e sabão (esfregando as mã os
durante 40 a 60 segundos).
Se tossir ou espirrar, tape a boca e o n ariz com o braço flectido ou um lenço – deite imediatamente o lenço fora
e lave as mãos.
Evite o contacto dir ecto com alguém que tenha febre e tosse.
Lav e as mãos após uma exposição a secreções respiratórias ou um contacto directo com objectos ou materiais conta minados.
Se tiver febre, tosse e dificuldades respiratórias, procure imediatamente assistência médica e informe o profissional de
saúde sobre as últimas v iag ens que fez.
Se estiver num mercado de animais vivos situado numa região actualmente infectada pelo nov o coronavírus, evite o
contacto directo e desprotegido com animais v ivos e a s superfícies circundantes;
Deve ev itar o consumo de produtos de origem animal crus ou mal cozinhados. De acordo com as boas práticas de segurança
sanitária dos alimentos, a carne crua, o leite e os órgãos animais devem ser manuseados com precaução, para evitar
qualquer contaminação cruzada com alimentos crus.
Mantenh a um registo diário da sua tem peratura corporal durante as suas viagens em serviço e m onitorize o seu estado
de saúd e e quaisq uer sintomas que possa ter du rante as deslo cações o ficiais e 14 dias após regressar.

O qu e devo fazer se achar q ue fui in fectado ?
• Deverá procurar imediatamente assistência m édica se t ive r febre, tossir, apresentar d ificuldades resp iratórias o u ou tros
sinto mas respiratórios, ti ver recentem ente viajado para um a região infectada pelo víru s ou se estiver a viver num a região
onde o 2019-nCoV se en con tra em circulaç ão.
• Antes de se deslocar para um gabinete médico ou as urgências de um hospital, contacte -os por telefone para informá-los
sobre a última viagem que fez e os seus sintomas. Se for a conselhado a procurar ajuda médica, use uma máscara para se
deslocar a um gabinete médico ou às urgências.
• Contacte, por telefone ou correio electrónico, os Serviços de Saúde e Bem-Estar do Pessoal da sede ou os serviços médicos
regionais.
• Informe o seu gestor de incidentes.
• Não vá trabalhar e nquanto estiver doente e minimize o contacto com outras pessoas para evitar a propagação do vírus.

Precau ções em ambientes d e c uidados de saúde:
O s p r ofi ssio n ai s de sa ú de d evem p restar cu id ad o s ao s d o en te s d e aco r do c o m as pr ecau çõ es padr ão . Pa ra o b ter mais
in for maç õ es, c on sul te as p recau ções p ad r ão d a OMS em matér ia d e c uid ad o s de saú d e:
h ttp s: / /w ww.w h o .i nt/ csr/ r esou rc es/ p ub lic atio n s/sta nda r dp r e c au tio n s/ en /
O s p r ofi ssio n ai s de sa ú de q ue lid am co m caso s su sp eito s o u co n fir m a do s d e i nf ec ç ão pelo co r o n avíru s, o u qu e têm d e
man usear am o str a s q u e p o ssam co n ter o vír us, d evem ad o pta r p r ec au ç õ es ad icion a is p ar a evi ta r o c o n tági o po r meio de
go tícu las ou c o n tacto d ir ec to. Par a o b ter mai s i nfor mações, con su lte as orientações d a OMS:

https://www. who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care -when-novelcoronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
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DEPARTAMENTO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DO PESSOAL
RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS
(2019-nCoV) PARA O PESSOAL, FAMILIARES E VISITANTES DA OMS

Como manter-se saudável em viagem?

O que devo saber depois de regressar de uma viagem em serviço?
É altamente recomendado que solicite um acompanhamento médico imediato caso tenha tido sintomas durante a sua viagem
em serviço ou nos 14 dias após o seu regresso. O pessoal da OMS deve ligar para o número de emergência nacional e informar
o profissional de saúde sobre qualquer viagem feita recentemente para uma região afectada pelo novo coronavírus e alertar
os serviços médicos da OMS (os serviços de saúde e bem-estar da sede ou os serviços médicos regionais).

Informações adicionais:
• OMS (2019-nCoV): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
• Conselhos da OMS para o comércio e viagens internacionais no âmbito do novo coronavírus:
https://www.who.int/ith/2020-24-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
• Serviços médicos da ONU em todo o mundo: https://hr.un.org/page/medical-services-around-globe
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