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1. ENQUADRAMENTO 

 

O empregador é responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho. É obrigação 

do empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de forma continuada 

e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do RJPSST). De acordo com o 

Despacho n.º 2836-A/2020 de 2 de março, os empregadores públicos devem elaborar um plano de 

contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção 

e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19). O Plano de Contingência da Escola Secundária de 

Fafe define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da resposta desta escola 

do Agrupamento, centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos 

alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da atividade. 

 

1.1. O 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.   

 

1.2. Definição de caso suspeito e sintomas 

 Critérios Clínicos:  

 Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), sintomas 

semelhantes a uma gripe ou, mais grave, a uma pneumonia com febre, tosse, falta de ar 

(dificuldade respiratória) e cansaço. 

 Critérios Epidemiológicos:  

 História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do início 

de sintomas; 

 Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 

dias antes do início dos sintomas;  

 Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19. 

1.3. Transmissão da infeção 

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). 

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 
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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). 

 

1.4. 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). 

 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela OMS. Em Portugal, as medidas 

de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação e resposta a 

situações epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados 

de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. Com a evolução epidemiológica e a 

necessidade de assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020 foi aprovado um conjunto de 

medidas que prevê a minimização da interrupção do ensino e que, ao mesmo tempo, que reforça a 

prevenção da COVID-19 em ambiente escolar, para os 11.º e 12.º anos de escolaridade e para o 3.º ano dos 

cursos profissionais, nas disciplinas que têm oferta de exame final nacional. 

No âmbito deste o regresso às aulas elaborou-se o Plano de Regresso às Aulas Presenciais onde 

constam todos os procedimentos relativos às atividades letivas presenciais. Contudo, os procedimentos 

preventivos diários deverão ser cumpridos, escrupulosamente, por todos os membros da comunidade 

escolar e pelos visitantes. 

 

2.1. Controlo de atualizações do Plano 

 

 Data Legislação Atualizações 

Plano 

inicial 
06/03/2020 

Despacho n.º 2836-A/2020 de 2 de 

março 
- 

Atualização 14/05/2020 

Informação n.º 009/2020 de 13 de 

abril  

 

Resolução do Conselho de Ministros 

n.º33-C/2020, de 30 de abril 

Uso de Máscaras na Comunidade 

Medidas de prevenção específicas 

 

Orientações para o regresso às 

aulas em regime presencial 
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2.2. Procedimentos preventivos 

2.2.1. Diários 

 Procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, dentro e 

fora do edifício escolar; 

 Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e 

permanência nos estabelecimentos de ensino, pelos funcionários docentes e não docentes 

e pelos alunos, de acordo com a legislação vigente; 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 

20 segundos, secando-as de seguida. 

 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. 

 O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e de 

distanciamento físico de 2 metros; 

 No acesso ao recinto escolar deve-se garantir que todos estão a utilizar máscara. Deve 

ainda ser acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica 

de base alcoólica. 

 

2.2.2. Controlo de visitantes 

 Gestão e monitorização equilibrada do acesso de visitantes ao interior da escola por 

marcação prévia para o atendimento e com limitação do tempo presencial (permanência) na 

escola; 

 O assistente operacional destacado para a portaria, deve efetuar o registo, dia e hora da sua 

presença, particularizando os locais onde se dirigiram e o tempo que permaneceram; 

 Utilização de barreiras físicas no atendimento presencial. 

 

2.2.3. Higiene e limpeza dos espaços materiais e equipamentos 

 Deve ser aplicado o Plano de Higienização da escola que teve por referência a Informação 

da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e a 

colaboração das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em 

ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”. 
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2.2.4. Área de Isolamento 

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 na escola. 

 A área de isolamento na Escola Secundária de Fafe é a sala específica de saúde, situada à entrada 

do Bloco Central C, com porta de acesso pelo exterior. 

 A sala encontra-se equipada com solução desinfetante, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, 4 

cadeiras, 4 mesas e 1 contentor de resíduos com pedal. 

 

2.3. Uso de máscaras na comunidade 

De acordo com a informação n.º 009/2020 emitida pela DGS deve ser considerada a utilização de 

máscara de proteção na comunidade educativa no regresso parcial às aulas presenciais, de forma a limitar a 

propagação da COVID-19. 

Existem 3 tipos de máscaras: 

1. Respiradores (Filtering Face Piece, FFP): equipamento de proteção individual destinado aos 

profissionais de saúde, de acordo com a Norma 007/2020 da DGS;  

2. Máscaras cirúrgicas: dispositivo que previne a transmissão de agentes infeciosos das pessoas que 

utilizam a máscara para as restantes;  

3. Máscaras não-cirúrgicas, comunitárias ou de uso social: dispositivos de diferentes materiais têxteis, 

destinados à população geral, não certificados. 

É aconselhada a utilização de qualquer das máscaras referidas nos estabelecimentos escolares e neste 

sentido reforçam-se as medidas de proteção diária que deverão ser implementadas por toda a comunidade 

educativa, dentro e fora do recinto escolar: 

 Utilizar máscara durante o exercício de determinadas funções onde não é possível manter uma 

distância de segurança entre elementos da comunidade educativa, ou seja, onde não esteja 

garantido o distanciamento social principalmente em espaços interiores fechados com múltiplas 

pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos, à 

etiqueta respiratória e à utilização de barreiras físicas; 

 Utilizar máscara no percurso casa – escola – casa (especialmente quando utilizados os transportes 

públicos); 

 Higienizar as mãos antes de colocar e após remover as máscara; 

 Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

O uso de máscara implica o conhecimento das técnicas de colocação, uso e remoção e não anula as 

medidas fundamentais como o distanciamento social e a higiene das mãos. 

Na imagem seguinte estão descritas as técnicas para correta colocação, uso e remoção da máscara de 

proteção.  
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3. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 

Quem apresentar critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de 

COVID-19 deve proceder da seguinte forma: 

 Se estiver em casa: 

 Não sair de casa; 

 Informar a Direção da Escola por via telefónica (253 490 750) e contactar a linha SNS 24 

(808 24 24 24), a partir da qual receberá instruções 

 Se estiver na escola: 

 Contactar o assistente operacional mais próximo. 

 O assistente operacional acompanha o suspeito até à área de isolamento, no Bloco C, 

guardando a distância física obrigatória. 
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 O suspeito contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).  

 O profissional de saúde do SNS 24 questiona o suspeito e, após avaliação, informa-o dos 

procedimentos a efetuar. 

 O assistente operacional acompanhante informa a direção da situação pela linha telefónica 

interna (201, 212 ou 213). 

 O caso é registado na Direção e são efetuadas outras diligências necessárias; 

Surgindo um caso suspeito de COVID-19 o SNS contacta a Linha de Apoio Médico da DGS para validação 

da suspeição. 

 

3.1. Caso suspeito validado:  

 A DGS ativa o INEM, o INSA e a Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação 

epidemiológica e a gestão de contactos;  

 O INEM transporta o doente até ao hospital de referência. 

 A Diretora informa de imediato o delegado Regional de Educação do Norte sobre a existência 

de caso suspeito validado; 

 A DGS informa a Autoridade de saúde Regional dos resultados laboratoriais; 

 A Autoridade de Saúde Regional informa a Autoridade de Saúde Local dos resultados 

laboratoriais. 

 

3.2. Caso suspeito validado confirmado:  

 A Diretora interdita a área de isolamento; 

 A Diretora providencia a descontaminação da área de isolamento, a efetuar pela Autoridade de 

Saúde Local;  

 A Autoridade de Saúde Local procede à descontaminação da área de isolamento e levanta a sua 

interdição; 

 A Diretora colabora com a Autoridade de Saúde Local no sentido da identificação dos contactos 

próximos. 

 Reforço da limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

e mais utilizadas pelo doente confirmado; 

 Limpeza e desinfeção especial do local onde se encontrava o doente confirmado tal como dos 

materiais e equipamentos utilizados por este. 

 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico com espessura 50 ou 70 mícron 

e, após fechado com abraçadeira, deve ser tratado como resíduo hospital com risco biológico. 

 

3.3. Caso suspeito validado não confirmado:  

 O caso fica encerrado para COVID-19; 
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 O SNS define os procedimentos adequados à situação clínica. 

 Aplicam-se os procedimentos de limpeza e desinfeção habituais; 

 São desativadas as medidas do plano de contingência. 

 

4. PROCEDIMENTOS 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. 

Um “contacto próximo” com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

a) “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. 

  b) “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). 

 

Quem se enquadrar no caso a) deve: 

 Permanecer em quarentena 14 dias e restringir o contacto social ao indispensável; 

 Efetuar os procedimentos preventivos; 

 Medir a temperatura corporal duas vezes por dia, registando o valor e a hora de medição, e 

a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;  

 Evitar viajar; 

 Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias desde a data da última 

exposição. 

 Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 dias desde a última 

exposição; 

 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e se o doente estiver na escola, devem-se iniciar os 

“Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no ponto 3. 

              Quem se enquadrar no caso b) deve: 
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 Medir a temperatura corporal duas vezes por dia, registando o valor e a hora de medição, e 

a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;  

 Efetuar os procedimentos preventivos; 

 Se se verificarem sintomas da COVID-19, proceder de acordo com o descrito no ponto 3. 

 

 

 

 

Escola Secundária de Fafe, 14 de maio de 2020 

 

 

A Diretora 

_______________________________________ 

Maria Natália Carvalho Correia, Dra. 

 

 

 

 

 

 

 


