
 

Agrupamento de Escolas Campo Aberto – Póvoa de Varzim (152274)                

 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

Prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

(Atualizado em 11-03-2020) 



                  Agrupamento de Escolas Campo Aberto – Póvoa de Varzim (152274)                                                                                               
                                           

2 
 

 

 

Indice 

1. Enquadramento da questão ………………………………………………………………………………………………………………… 3 

1.1 Explicitação do que é o Corona Vírus – Covid-19 ………………………………………………………………………..  3 

1.2. Principais sintomas …………………………………………………………………………………………………………………….  3 

1.3 Tempo de incubação e formas de manifestação …………………………………………………………………………  3 

2. Plano de contingência ………………………………………………………………………………………………………………………….  4 

2.1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) por Covid-19 pode causar ……………..  4 

2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 ……………………………………  5 

2.2.1. Área ou Sala de isolamento ……………………………………………………………………………………………….. 5 

2.2.2. Procedimentos Específicos …………………………………………………………………………………………………. 6 

2.2.3. Responsabilidades ………………………………………………………………………………………………………………  7 

2.2.4. Profissionais de saúde e seus contactos ……………………………………………………………………………..  8 

2.2.5. Equipamentos e produtos …………………………………………………………………………………………………… 8 

2.2.6  Informação e formação aos trabalhadores …………………………………………………………………………. 9 

2.2.7 Diligências a efetuar na presença de suspeito de infeção por Covid19 ……………………………….  9 

3. Procedimentos num caso suspeito ……………………………………………………………………………………………………….. 9 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado ……………………………………………………………………………..10 

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos ……………………………………………………………………………..11 

6 – Documentos de referência ………………………………………………………………………………………………………………….13 

7 – Anexos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 

 

 

 

 

 



                  Agrupamento de Escolas Campo Aberto – Póvoa de Varzim (152274)                                                                                               
                                           

3 
 

 

Introdução 

Dando cumprimento ao previsto no Despacho n.º 2836-A/2020, que determina aos empregadores públicos 

a elaboração de um plano de contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da 

Saúde (Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), no âmbito da prevenção 

e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) e atendendo a todas as informações emanadas 

pelas autoridades competentes até à presente data, o Agrupamento de Escolas Campo Aberto – Póvoa de 

Varzim, elaborou o presente plano de contingência para a prevenção de transmissão da infeção humana 

COVID-19. 

 

 

1. Enquadramento da questão  

1.1 Explicitação do que é o Corona Vírus – Covid-19 

O novo coronavírus, designado 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.  

 

1.2. Principais sintomas 

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. 

 

1.3 Tempo de incubação e formas de manifestação 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias, segundo as informações publicadas 

mais atuais das 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) 
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2. Plano de contingência  

O plano de contingência estabelece os níveis de resposta e ação do Agrupamento de Escolas para 

minimizar os riscos de transmissão do agente patogénico, em estreita articulação com as famílias, os 

serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa.  

Assim, apresenta-se o presente Plano de Contingência, considerado neste momento o adequado ao 

Agrupamento de Escolas Campo Aberto – Póvoa de Varzim. 

 

2.1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) por Covid-19 pode causar  

Perante o cenário de elevado absentismo dos professores e outros profissionais, poderá haver 

necessidade de redimensionar as atividades do Agrupamento definindo as condições mínimas para o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino do mesmo.  

Nestas condições, o funcionamento das escolas do Agrupamento será organizado segundo o critério de 

atividade essencial/prioritária e atividade não prioritária, assumindo a seguinte forma:  

Atividades essenciais e prioritárias:  

• Limpeza de espaços e desinfeção;  

• Segurança / vigilância do edifício;  

• Serviços administrativos;  

• Contactos com exterior (serviços de saúde, pais e encarregados de educação, fornecedores…);  

 

Atividades não prioritárias (passíveis de eliminação temporária):  

• Visitas de estudo e/ou deslocações de alunos em e para atividades no exterior das instalações 

Agrupamento, designadamente as desenvolvidas no âmbito de Desporto Escolar – suspensão até novas 

indicações;  

• Eventos coletivos nas instalações do Agrupamento que envolvam a participação de pessoas e 

entidades externas ao Agrupamento - suspensão até novas indicações;  

• Atividades letivas (aulas) – a permanência dos alunos na Escola, no entanto, deverá ser mantida até à 

medida do possível. 

Neste cenário e de modo a assegurar as atividades prioritárias, proceder-se-á à distribuição dos 

recursos humanos (Assistentes Operacionais / Assistentes técnicos) afetos ao agrupamento, de acordo 

com o mapa seguinte:  
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 EB/S 
Campo 
Aberto 

EB1 Igreja-
Beiriz 

EB1 Cadilhe-
Amorim 

EB1 Paçô-
Terroso 

J.I.Igreja-
Beiriz 

J.I. 
Sejães-
Terroso 

Manutenção e 
limpeza/desinfeção 
das instalações e 
apoio às atividades 
letivas 

8 2 2 2 1 1 

Serviços 
administrativos 

3 - - - - - 

Portaria 1 - - - - - 

PBX 1 - - - - - 

Bufete 1 - - - - - 

 

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais e prioritárias será assegurada a entrada dos 

fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo, fornecedores de artigos alimentares destinados à 

cantina e ao bufete e fornecedores do material de higiene. 

 

2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 de trabalhador(es)/alunos 

2.2.1. ÁREA ou SALA DE ISOLAMENTO 

A colocação de uma pessoa numa área de “isolamento” visa impedir que outras pessoas possam ser 

expostas e infetadas. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível na 

escola e na comunidade.  

A fim de assegurar o conforto de um elemento da comunidade escolar, que seja um caso suspeito de 

infeção,  enquanto permaneça na escola e a segurança dos restantes membros da mesma, o primeiro 

será encaminhado até a uma sala de isolamento, devidamente identificada e da qual foi dado 

conhecimento a toda a comunidade escolar e aí permanecerá até abandonar as instalações escolares, 

(enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM).  

A sala de isolamento tem o seguinte equipamento:  

• cadeira ou marquesa;  

• kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

• contentor de resíduos (com abertura não manual com saco de plástico);  

• solução antisséptica de base alcoólica – SABA;  

• toalhetes de papel;  

• máscara(s) cirúrgica(s);  

• luvas descartáveis;  
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• termómetro 

 

Próxima desta, deve existir uma:  

• instalação sanitária com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do 

elemento com Sintomas/Caso Suspeito.  

• Telefone. 

Os espaços que em cada escola do Agrupamento se constituirão como sala de isolamento são: 

Estabelecimento de ensino Sala de isolamento 

EB/S Campo Aberto - Beiriz Enfermaria 

EB1 Igreja - Beiriz Sala de apoio 

EB1 Cadilhe – Amorim  Sala de apoio 

EB1 Paçô - Terroso Sala de apoio 

J.I. Igreja - Beiriz Sala B 

J.I. Sejães - Terroso Gabinete 

 

 

 

2.2.2. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

− Processo de alerta de individuo com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição de 

caso suspeito de COVID-19) 

O processo de alerta de elemento de comunidade escolar com sintomas e ligação epidemiológica 

(compatíveis com a definição de caso suspeito de COVID-19) concretiza-se do seguinte modo: 

a) se for um aluno, a assistente operacional informa a Direção/Coordenadora de Estabelecimento e 

encaminha o aluno para a área de isolamento.  A Direção/ Coordenadora de Estabelecimento contacta 

o respetivo encarregado de educação. A assistente operacional liga para o SNS 808 24 24 24. 

b) se for um assistente operacional/técnico, informa a Direção/ Coordenadora de Estabelecimento  e 

dirige-se para a área de isolamento e liga para o SNS 808 24 24 24.    

c) se for um docente, informa o Diretor/Coordenadora de Estabelecimento, dirige-se para a sala área de 

isolamento e liga para o SNS 808 24 24 24. 

 

Este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível. 
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 - Procedimentos básicos para higienização das mãos 

a) lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos;  

b) se estes não estiverem disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% 

de álcool , cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas;  

c) sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas. 

 

− Procedimentos de etiqueta respiratória  

a) evitar tossir ou espirrar para as mãos;  

b) tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel;  

c) higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

 

− Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica 

a) higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara. 

 

− Procedimentos de conduta social 

a) evitar o aperto de mão, beijo e abraço; 

b) evitar os postos de trabalho partilhados.  

 

 

2.2.3 Responsabilidades 

Todos os elementos da comunidade escolar devem reportar à Direção, uma situação de caso suspeito.  

A coordenação global do plano será assumida pela Direção do Agrupamento. 

- Estrutura de comando e controlo: 

» Diretor;  

» Subdiretor e Adjuntas;  

» Coordenadores de estabelecimento do 1.º Ciclo e Jardins de Infância. 
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2.2.4 Profissionais de saúde e seus contactos 

Contactos telefónicos: 

 

Dr. Luís Castro (Delegado de Saúde Coordenador) - 925 498 126 

Dr.ª Vanessa Rodrigues (Delegada de Saúde e responsável pela Área da Vigilância Epidemiológica das 

Doenças Infecciosas e Emergências em Saúde Pública) - 925 199 235 

 

2.2.5 Equipamentos e produtos 

O cumprimento adequado do presente plano de contingência requer a aquisição do seguinte material 

específico : 

− Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em sítios estratégicos (ex. zona de 

refeições, registo biométrico, área de “isolamento” da empresa), conjuntamente com informação sobre os 

procedimentos de higienização das mãos;  

− Máscaras cirúrgicas para utilização do Trabalhador com sintomas (caso suspeito); − Máscaras cirúrgicas e 

luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que prestam assistência 

ao Trabalhador com sintomas (caso suspeito);  

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

a higienização das mãos;  

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

− Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após utilização. 

Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização 

(ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que existe um caso 

confirmado.  

− 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 devem ser realizadas com detergente desengordurante, seguido de desinfetante.  

 

2.2.6  Informação e formação aos trabalhadores 

O Plano de Contingência específico será divulgado a toda a comunidade escolar.  

− O pessoal docente e não docente, será esclarecido 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.  
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− Os trabalhadores serão informados quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um caso 

suspeito. 

 

2.2.7 Diligências a efetuar na presença de suspeito de infeção por Covid19  

− O Plano de Contingência do Agrupamento para COVID-19 será acionado;  

− Será sempre 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  

Qualquer adulto que apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19, informa a Direção/ Coordenadora de Estabelecimento (preferencialmente por via 

telefónica). Dirige-se para a área de isolamento. Na área de isolamento contacta a linha SNS 24 (808 24 24 

24). Se for um aluno que apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19, o assistente operacional do setor onde se encontra, informa a Direção / 

Coordenadora de Estabelecimento, acompanha o aluno à sala de isolamento e contacta a linha SNS 24 (808 

24 24 24). A Direção/Coordenadora de Estabelecimento avisa o encarregado de educação. 

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção) será assegurada assistência adequada até à área 

de isolamento. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do 

doente.  

O acompanhante presta assistência ao indivíduo com sintomas, devendo 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) quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente. 

O suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser 

colocada pelo próprio. 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, o trabalhador deve substituí-la por outra. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o suspeito: 

 − se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica do 

indivíduo;  

− se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da 

Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:  

− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos 

habituais e adequados à situação clínica do suspeito. Este informa o Diretor do Agrupamento da não 

validação.  
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− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a 

investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O caso suspeito informa o Diretor do 

Agrupamento desta situação.  

 

Na situação de Caso suspeito validado:  

− O  doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição 

clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada 

pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras 

biológicas para testes laboratoriais;  

− O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos trabalhadores 

designados para prestar assistência); 

- O Diretor do Agrupamento/Coordenadora de Estabelecimento colabora com a Delegação de Saúde na 

identificação dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);  

- O Diretor do Agrupamento/Coordenadora de Estabelecimento informa os restantes funcionários da 

existência de Caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais. O Caso suspeito 

validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da equipa do INEM ativada pela DGS, de 

forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste com outros. Devem-se evitar deslocações 

adicionais do caso suspeito validado nas instalações da Escola. 

 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado  

A Delegação de Saúde Local informa o Agrupamento dos resultados dos testes laboratoriais e se o caso for 

confirmado, a área de “isolamento” ficará interditada até à validação da descontaminação (limpeza e 

desinfeção) pela Delegação de Saúde.  

Nessa situação, o Diretor/Coordenadora de Estabelecimento providenciará: 

- a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área 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. Será dada especial 

atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e 

equipamentos utilizados por este);  

− o armazenamento dos resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), será segregado e enviado para operador licenciado 

para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.  
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5. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

O contacto próximo pode ser de:  

a) “Alto risco de exposição”:  

Pessoa com: 
- Coabitação com caso confirmado de COVID-19; 
- Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 
     - Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de EPI); 
- Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2; 
- Contato físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de COVID-19 ou contato com secreções 
contaminadas com SARS-CoV-2; 
- Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19 
(ex: gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, sala de espera), a uma distância até 2 metros durante mais de 
15 minutos; 
- Viagem com caso confirmado de COVID-19: 
    - Numa aeronave: 
            - Sentado até 2 lugares para qualquer direção em relação ao doente (2 lugares a toda a volta do 
doente); 
            - Companheiros de viagem do doente; 
            - Prestação direta de cuidados ao doente; 
            - Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente; 
            - Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da aeronave, todas as 
pessoas são contacto próximo; 
   - Num navio: 
            - Companheiros de viagem do doente; 
            - Partilha da mesma cabine com o doente; 
            - Prestação direta de cuidados ao doente; 
            - Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente; 
- A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo, outras pessoas não definidas nos pontos 
anteriores (avaliado caso a caso). 

 

b) Baixo risco de exposição (contacto casual) 

Pessoa com: 
- contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de COVID-19 
- contato frente a frente a uma distância até 2 metros e durante menos de 15 minutos; 
- contato em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma distância superior a 2 metros 
OU durante menos de 15 minutos  

 

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 Delegação de Saúde, em estreita articulação com o Diretor do 

Agrupamento/Coordenadora de Estabelecimento deve:  
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− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  

− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, aconselhar e 

referenciar, se necessário).  

 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data 

da última exposição a caso confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada:  

VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Alto Risco de Exposição Baixo Risco de Exposição 
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 
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 
  

 

 

De referir que: 

- A auto monitorização diária, feita pelo próprio, visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal 

duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em 

respirar; 

- Se se verificarem sintomas da COVID-19 e a pessoa estiver no estabelecimento, devem-se iniciar os 

“Procedimentos num Caso Suspeito”  

- Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para 

COVID-19 

 

 

 



                  Agrupamento de Escolas Campo Aberto – Póvoa de Varzim (152274)                                                                                               
                                           

13 
 

 

 

 

6 – Documentos de Referência 

- Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março 

- Orientação da DGS: Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas  

 - DGESTE - Documento Orientador para Plano Contingência – ESCOLAS  

 

 

 

7- Anexos 

Resumo dos Planos de Contingência dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas 

Campo Aberto, Póvoa de Varzim. 
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