
 

Março 2020 

 



           PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
 

Pág. 2 / 22 

ÍNDICE 

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 3 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.............................................................................................................................. 3 

3. QUE É O CORONAVÍRUS ............................................................................................................................. 3 

4. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO .................................................................................................................. 3 

5. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO ....................................................................................................................... 4 

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA ......................................................................................................................... 4 

6.1. Medidas gerais a implementar............................................................................................................... 4 

6.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção .................................................................... 6 

6.2.1. Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma ............................................................................... 6 

6.2.2. Implementação de procedimentos internos específicos ................................................................... 7 

6.2.3. Definição de procedimentos de comunicação e responsabilidades ................................................ 11 

6.2.4. Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na empresa .................................. 13 

6.3. Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24......................................................... 14 

6.4. Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um                              

Caso confirmado de COVID-19: ........................................................................................................................ 16 

7. Procedimentos específicos ................................................................................................................... 12 

7.1. Na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas ..................................................................................... 12 

7.2. No Centro de Dia .................................................................................................................................. 12 

7.3. No Cantinho dos Avós .......................................................................................................................... 12 

7.4. Para os colaboradores da instituição ................................................................................................... 13 

8. CONCLUSÃO ............................................................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



           PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
 

Pág. 3 / 22 

1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos de uma 
possível contaminação da população da Creche, Jardim de Infância e Sala de Estudo “O Cantinho dos Avós”, 
com o SARS-CoV-2. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da Instituição e terceiros que se encontrem 
nas instalações da mesma. 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, assim 
como os procedimentos a adotar perante um trabalhador com sintomas desta infeção, devem seguir a 
informação disponibilizada nas orientações da DGS, nomeadamente a Norma 006/2020 de 26/02/2020 e 
Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro.  

Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro 
epidemiológico da doença. 

 

3. QUE É O CORONAVÍRUS 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns coronavírus podem 
causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave que ficou 
conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês “SevereAcuteRespiratorySyndrome”.  

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na China, na cidade de 
Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos. Inicialmente designada de 2019-nCov, foi 
posteriormente titulada pelo CoronaVirus Study Group, como SARS-CoV-2. Rapidamente demonstrou a sua 
capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua propagação global. 

 

4. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, considera-se caso suspeito, o seguinte: 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória 

aguda (febre >38º ou 
tosse ou dificuldade 
respiratória) requerendo 
ou não hospitalização  

E 

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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5. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

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 
orais, 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. 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela empresa têm em conta as vias de 
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 

 

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

6.1. Medidas gerais a implementar 

Na elaboração deste Plano de Contingência responde-se às 3 questões que a Norma 006/2020 define como 
basilares: 
 

1. Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na Instituição? 
2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2? 
3. O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de infeção na 

Instituição?   
 

Numa eventual situação de pandemia, grande parte da população deverá ficar isolada e muitos serviços 
poderão deixar de funcionar; assim, é importante considerar a possibilidade de serviços ou atividades 
essenciais ou mínimos. 

É importante determinar quais os serviços mínimos a manter em funcionamento, e as atividades que são 
dispensáveis e as que são imprescindíveis. Assim como também quais os recursos humanos destacados para 
o normal funcionamento desses serviços, as equipas de substituição (quando possível) prontas para entrar 
ao serviço em caso de necessidade. 

Assim: 

Identificação dos serviços ou atividades 
imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de serem 
reduzidos ou fechados 
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Creche 
Jardim de Infância 
Sala de Estudo 
 

Serviços Administrativos 
Atividades extracurriculares (expressão dramática e 
educação física) 
Saídas ao exterior, visitas de estudo e festas 
comemorativas. 

 

Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição 

Serviços/ Atividades Trabalhadores em serviço 
Trabalhadores a 

garantirem a substituição 

Equipa pedagógica (educadoras + 
auxiliares) 

28 0 

Portaria, limpeza, cozinha, lavandaria, 
manutenção 

7 1 

Serviços administrativos 1 1 

 

Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às atividades 
imprescindíveis de dar continuidade, sendo necessário identificar quais os fornecedores externos à empresa: 

Assim: 

Atividade / tipo de serviço Empresa Contactos 

Produtos químicos e acessórios 
limpeza  

Soazilope;  
Higiene Algarve; 
 Gostomatic; 
 Nortisaco; 

282412079 
282476169 
289360995 
289562321 

EPI Centro Ortopédico do Sul 289702869 

Solução antissética de base 
alcoólica 

Braun 214344949 

Recolha de Resíduos Ambimed 808200246 

Produtos alimentares 

Recheio;  
Lunocarnes; 
Frimarc;  
Gelgarve; 
Aviludo;  
Artipeixe; 
Resilmar;  
Sequeira e Agostinho; 
Lactogal 

282430840 
289571283 
289997370 
289300330 
289870450 
282483206 
966907914 
969630061 
938649110 
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É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ter um maior 
risco de infeção como por exemplo no atendimento ao público, trabalhadores que prestam cuidados de 
saúde ou trabalhadores que viajam para países com casos de transmissão ativa conhecida. 

Assim: 

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 

Educadoras de infância, auxiliares de ação educativa, serviços administrativos, 
portaria, serviços de cozinha, limpeza e manutenção 

 

6.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção  

 

A colocação de um trabalhador/utente numa área de isolamento visa impedir que outros trabalhadores 
/utentes possam estar expostos e infetados, tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 
transmissível na Instituição e comunidade.  

Estes espaços de isolamento estão dotados de telefone, cadeira ou catre, assim como em termos de 
material, tem disponível: um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) que 
deverá ficar disponível no interior. No acesso a esta área deverá ficar um 2º contentor para, aquando da 
saída da área, permitir a recolha dos EPI usados na intervenção, toalhetes de papel, máscaras, luvas 
descartáveis, termómetro, garrafas de água pequenas e embalagens de bolachas unidose. 

Nas áreas definidas para isolamento (ou nas proximidades) existe uma instalação sanitária devidamente 
equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do 
trabalhador com sintomas. E ainda existe um acesso fácil e permite a saída para o exterior, de modo a evitar 
contactos com os restantes trabalhadores. 

 

6.2.1. Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma 

 

Creche 
Jardim de Infância 
Sala de Estudo 

Sala de reuniões das Educadoras (piso 0) 
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6.2.2. Implementação de procedimentos internos específicos  

O empregador e os restantes trabalhadores, ao longo de toda a pandemia devem cumprir rigorosamente:   

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão durante pelo 
menos 20 segundos, afixando por exemplo as imagens da Norma da DGS de Higienização das mãos 
nº 007/2019 de 16/10/2019; 

2. Utilizar uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em locais 
estratégicos, onde se verifica maior afluência de pessoas;  

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

4. 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 – é fundamental a sensibilização e a formação 
das pessoas envolvidas nas tarefas de limpeza e higienização; 

5. 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); 
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6. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de 
colocar e após remover a máscara); 

7. Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os 
trabalhadores e entre estes e os clientes - evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos 
de trabalho partilhados); 

No caso de serem encaminhados para isolamento profilático (tendo em conta os critérios epidemiológicos 
supracitados), deve ser assegurada a entrega de uma Ficha de Registo Individual de Sintomas, aos casos 
registados (ver anexo I).  

Este documento visa servir de guia orientador à pessoa que cumpre o isolamento, dando enfoque aos 
sintomas a ter em alerta, como também permite um registo da evolução da situação de saúde/doença da 
pessoa. 

No desenvolvimento da sua atividade de funcionamento normal o Cantinho dos Avós deverá ter em conta 

os seguintes cuidados: 

 

ANTES DA ABERTURA: 

- Rever e adaptar os seus planos de contingência COVID-19, de acordo com a orientação 006/2020 da 

Direção-geral da Saúde (DGS); 

- Dar formação a todos os colaboradores (pessoal docente e não docente) relativa ao Plano de 

Contingência e às medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 

- Informar todos os encarregados de educação relativamente às novas normas de conduta do espaço 

e medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19; 

- Afixar a informação em locais visíveis do Cantinho dos Avós e enviar a todos os Encarregados de 

Educação por via informática; 

- Os encarregados de educação terão de manifestar por escrito (correio eletrónico) o conhecimento 

do Plano de Contingência e o compromisso no cumprimento integral das normas veiculadas; 

- A higienização dos espaços antes da abertura do Cantinho dos Avós deve ser feita em conformidade 

com a orientação 014/2020 da DGS; 

- Preparar e sinalizar os espaços, criando espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer diferentes 

circuitos de entrada e de saída, sempre que possível; 

- Implementar de procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de todas as orientações 

da DGS; 

-  Preparar uma sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID- 19, equipada de acordo 

com a orientação 006/2020 da DGS, acautelando que este espaço de isolamento esteja sempre 

disponível. 
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FUNCIONAMENTO: 

- O horário de funcionamento do Cantinho dos Avós poderá ser flexibilizado, adequando-o às 

necessidades dos pais/encarregados de educação, não devendo a criança permanecer no 

equipamento por período superior ao estritamente necessário; 

- Poderão ser criados grupos rotativos ou turnos distintos de crianças no Cantinho dos Avós em 

função das necessidades dos pais/encarregados de educação; 

- Os pais devem proceder aos pagamentos das comparticipações familiares por referência 

Multibanco (método preferencial), evitando-se assim a manipulação de dinheiro ou a entrada 

desnecessária nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Silves; 

- Reorganizar os processos, optando pela desmaterialização e privilegiando os meios digitais; 

- Faturação via e-mail; 

- Todos os utentes serão acolhidos e entregues à entrada do Cantinho dos Avós, sita na Rua Portas da 

Azoia, podendo ser definidos horários de entrada e de saída desfasados; 

- Os encarregados de educação deverão deslocar-se atempadamente ao Cantinho dos Avós, uma vez 

que poderá existir demora na entrega e recolha das crianças; 

- O registo de entradas e saídas passará a ser preenchido única e exclusivamente pelos colaboradores 

de cada sala; 

- A comunicação entre Educadoras e Encarregados de Educação passará a fazer-se, preferencialmente, 

por via digital; 

- Cancelamento de reuniões presenciais com os encarregados de educação, visitas de estudo, festas, 

comemorações, atividades extracurriculares, à exceção do apoio da Intervenção Precoce e 

Terapêuticas. 

 

ESPAÇO COMUNS: 

- Disponibilizar dispensadores de soluções alcoólicas nas salas, espaços comuns e refeitórios;  

- Disponibilizar nos sanitários água e sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel de 

uso único; 

- Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial; 

- Todos os espaços de uso comum serão higienizados após a saída de todos os colaboradores e 

crianças dos mesmos; 

- Higienização de bancadas, maçanetas e corrimões diversas vezes ao dia. 

 

 

NAS SALAS DE ATIVIDADES: 

- Nas salas de atividades das crianças, deverá ser assegurado o máximo de distanciamento físico 

possível (1,5 a 2m) entre pessoas, sempre que possível; 
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- Não sendo possível impedir o contacto próximo entre crianças de idades tão pequenas, deverão 

privilegiar-se dinâmicas de pares ou pequenos grupos e no espaço exterior, sempre que possível; 

- O acesso às salas de atividades deve ser limitado apenas ao pessoal afeto à mesma; 

- Deve ser mantida a mesma sala de atividades para cada grupo de crianças, de forma a evitar a 

circulação das crianças e profissionais; 

- Devem ser reduzidos ao indispensável os contactos próximos entre colaboradores e crianças; 

- Organizar a sala de modo a manter um distanciamento físico entre mesas (1,5 a 2m), sempre que 

possível; 

- Durante os momentos da sesta, os catres serão separados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas; 

- Durante os momentos de sesta deverá ser mantida a ventilação da sala; 

- O serviço de limpeza nas salas deve ser reforçado antes e depois da sesta, de acordo com a 

Orientação n.º 014/2020 da DGS; 

- Os catres serão desinfetados no momento da troca dos lençóis; 

- Todos os catres deverão ser de uso individual e deverão estar identificados com nome da criança; 

- Manter a ventilação e arejamento das salas e corredores do Cantinho dos Avós; 

- O ar condicionado nunca deve ser ligado em modo de recirculação de ar; 

- Antes de poderem aceder às áreas limpas as crianças e os colaboradores terão que desinfetar o 

calçado e/ou trocar de calçado; 

- Crianças e colaboradores devem ter um par de sapatos para uso exclusivo no Cantinho dos Avós; 

- Crianças e colaboradores devem apresentar-se diariamente com roupa lavada; 

- Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos; 

- Garantir material individual necessário para cada atividade ou desinfetar o mesmo antes de cada 

utilização; 

- Serão removidos das salas de atividades todos os acessórios não essenciais para as atividades 

lúdico-pedagógicas, bem como todos os brinquedos de difícil limpeza/higienização, reforçando a 

limpeza e desinfeção em todos os outros; 

- No caso das salas de berçário em que as crianças ainda não adquiriram a locomoção e necessitem 

de estar em berços, espreguiçadeiras, ou outro utensílio de conforto para o efeito, deverá garantir-

se a existência de um equipamento por criança, e esta deverá utilizar sempre o mesmo; 

 

UTILIZAÇÃO DA CASA DE BANHO E MUDANÇA DE FRALDA 

- Sempre que possível, as idas à casa de banho devem ser, no máximo, de 2 crianças de cada vez; 

- A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deverá ser efetuada 4 vezes ao dia; 

- As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para evitar o contacto 

constante com as mesmas; 

- Devem ser assegurados especiais cuidados na troca das fraldas, com higienização das mãos dos 

profissionais e da criança, bem como da bancada de muda fraldas antes e depois de cada 
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utilização; 

- Após o uso do bacio este deve ser devidamente higienizado e desinfetado; 

- A roupa suja da criança deve ser colocada num saco fechado para entrega aos pais aquando da 

recolha da criança. 

 

REFEIÇÕES: 

- As refeições serão feitas em horários desfasados e/ou em outros locais preparados para o efeito de 

forma a permitir no espaço um maior afastamento entre as crianças; 

- A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para diminuir o cruzamento de crianças; 

- Antes das refeições, as crianças devem lavar as mãos e ser ajudadas para a sua realização de forma 

correta; 

- No refeitório será reduzido o maior número possível de crianças por mesa, de forma a assegurar o 

máximo de distanciamento físico possível; 

- O espaço para as refeições deve ser devidamente higienizado entre a utilização de diferentes grupos 

de crianças (mesas, cadeiras, entre outras); 

- Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

 

6.2.3. Definição de procedimentos de comunicação e responsabilidades 

Informação aos trabalhadores 

1. Divulgadas medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular da informação sobre a 
doença; 

2. Elaborada e divulgada Instrução de Trabalho – Plano Contingência para a pandemia Coronavírus;  
3. Divulgado pelos responsáveis o Plano de Contingência; 
4. Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia;  
5. Formação ministrada aos assistentes administrativos, técnicos, educadores, auxiliares de educação, 

operadores de lavandaria e pessoal da cozinha, portaria e manutenção. 
 
COLABORADORES – MEDIDAS DE PREVENÇÃO: 
 

- Os colaboradores apenas retomam as suas funções após obterem o resultado negativo dos testes à 

Covid 19; 

- Os colaboradores do Cantinho dos Avós assinarão um documento em como tomaram conhecimento 

e se comprometem a cumprir as medidas previstas por este Plano de Contingência; 

- Será dada formação a todos os colaboradores (pessoal docente e não docente) relativa ao Plano de 

Contingência e às medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19; 

- Todos os colaboradores devem reforçar a lavagem/desinfeção frequente das mãos e verificar-se o 

cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória; 

- Caso algum colaborador manifeste sintomas de mal-estar não se deverá apresentar ao serviço, 

devendo contactar a direção e as autoridades de saúde (saúde 24) de imediato; 
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- Os colaboradores farão avaliação de temperatura corporal aquando da entrada ao serviço e após o 

almoço; 

- Todos os colaboradores deverão usar fardamento e calçado de uso exclusivo no Cantinho dos Avós; 

- O fardamento de uso exclusivo no Cantinho dos Avós será higienizado no próprio estabelecimento; 

- Todos os colaboradores deverão ter no Cantinho dos Avós uma farda lavada; 

- Os colaboradores devem apresentar-se diariamente com roupa limpa; 

- À entrada do edifício, deverão desinfetar a sola dos sapatos, em tapete próprio para o efeito. Em 

seguida, deverão higienizar as mãos. Posteriormente dirigir-se para a sala de colaboradores onde 

devem vestir a bata e calçar os sapatos de uso exclusivo no Cantinho dos Avós. Em seguida, voltar a 

higienizar as mãos; 

- Deve higienizar as mãos antes e depois de efetuar o registo biométrico de controlo de assiduidade; 

- Os colaboradores deverão evitar usar acessórios (fios, pulseiras, anéis, relógios, brincos pendentes, 

etc.) 

- Os colaboradores deverão usar todos os equipamentos de proteção, tais como máscaras (e, quando 

necessário, luvas ou outro equipamento), de acordo com orientações da DGS; 

- Não obstante o uso de equipamentos de proteção individual, os colaboradores deverão guardar 

distâncias de segurança entre si; 

- Durante o período quente, em que sejam usadas peças de roupa com mangas curtas, os 

colaboradores devem reforçar a higiene dos braços, aquando da higiene das mãos; 

- A cada colaborador será definida uma sala e grupo de crianças fixo, sempre que possível; 

- O acesso à sala de atividades deve ser limitado apenas ao pessoal afeto à mesma; 

- Dentro do espaço do Cantinho dos Avós deverá evitar-se, sempre que possível, o cruzamento de 

colaboradores; 

- Cada colaborador deverá trazer um recipiente individual e identificado para água; 

- As pausas da equipa para lanche e almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico 

entre os profissionais. 

 

DURANTE AS ATIVIDADES DE ROTINA: 

 

- Evitar tocar na face, olhos ou boca da criança sem ter as mãos higienizadas; 

- Limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em recipiente próprio; 

- Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de uma criança; 

- Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções, procedimento que deve 

ser acompanhado de posterior lavagem das mãos; 

- Durante a troca das fraldas, deverão higienizar as suas mãos e as da criança, bem como a bancada de 

muda fraldas antes e depois de cada utilização. 

 
Contactos dos Profissionais envolvidos 

Os profissionais envolvidos/responsáveis pela comunicação dos pontos indicados são:  
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1.  Coordenadora Pedagógica: Catarina Amaral, 927939535, educadoras@scmsilves.pt; 
2.  Diretores: Nuno Silva, 962 017 009, nunosilva@scmsilves.pt; 

      Ana Arez, 914 322 756, anaarez@scmsilves.pt; 
 

6.2.4. Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na empresa 

A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o trabalhador, a chefia direta e o 
empregador. 

O trabalhador em caso de suspeita deve reportar à sua chefia direta, uma situação de suspeita enquadrada 
no seguinte princípio: Trabalhador COM sintomas E COM ligação epidemiológica. 

Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento por exemplo por 
dificuldade de locomoção, ficou definido que é o colega mais próximo que o acompanha até ao local de 
isolamento e lhe presta auxílio, colocando-lhe todos os equipamentos de proteção obrigatórios e colocando 
em si também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO SUSPEITO EM CRIANÇA: 

- Perante a identificação de um caso suspeito, este será encaminhado para a área de isolamento, 

pelos circuitos definidos no Plano de Contingência; 

- Os encarregados de educação do caso suspeito são de imediato contactados e aconselhados a 

contactar o SNS 24 (808 24 24 24), tendo de se dirigir de imediato ao Cantinho dos Avós, 

demorando apenas o tempo estritamente necessário para a deslocação entre o seu local de 

Caso suspeito 

Trabalhador com sintomas, ou trabalhador que o identifique, 

informa a chefia direta da situação. Trabalhador dirige-se 

para a área de isolamento através do circuito de deslocação 

definido 

Trabalhador com sintomas contacta o SNS24 (808 24 24 24) 

e segue as instruções que lhe forem fornecidas.  

Chefia direta assegura a assistência 

necessária ao trabalhador 

mailto:nunosilva@scmsilves.pt
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trabalho e a Instituição. Caso contrário a Instituição terá de acionar os meios de emergência 

médica; 

- Caso algum caso suspeito se confirme, como Covid19 através de teste oficial, todos os 

encarregados de educação serão informados, via eletrónica. 
- As Autoridades de Saúde locais são imediatamente informadas do caso suspeito e dos contactos da 

turma, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco; 

- Os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes deverão estar acessíveis e 

atualizados; 

- Será reforçada a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área 

de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS; 

- Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em duplo saco de plástico com dois 

nós apertados e são colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos). 

 

 

6.3. Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24 
 

- Caso não suspeito;  
- Caso suspeito, mas não validado. 

Nas duas situações, o trabalhador deverá ser tratado de forma adequada, do ponto de vista clínico, seguindo 
eventualmente as orientações da Linha Saúde 24; em posteriormente será reencaminhado o processo para a 
Medicina do Trabalho para dar seguimento. 

- Caso suspeito validado:  
1) O trabalhador permanece na área de isolamento até à chegada do INEM para transporte até 

ao Hospital de referência; 
2) Vedar acesso à área de isolamento; 
3) Identificar os contactos próximos do trabalhador e transmitir à Unidade de Saúde Pública; 
4) Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os procedimentos a adotar; 
5) Informar o Médico do Trabalho; 
6) Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 
7) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de isolamento e 

solicitar o levantamento da interdição da área de isolamento. 
 
 

Ver fluxograma no Anexo I  

Anexo I: Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 
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O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

- Colabora com a Autoridade 
de Saúde local na identificação 
de contatos proximos do 
trabalhador 

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 
INEM transporta Trabalhador para 

Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 

Anexo I 
 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
 

 

 

 

 

 
Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

 
Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

 
Empregador providencia a limpeza e 
desinfeção da área de “isolamento" 

 

Autoridade de Saúde Local: 

informa o empregador dos resultados 
laboratoriais positivos 

procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 
Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 

SNS 24 (808 24 24 24) 

 
Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 

e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

 
Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a 

área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 
 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 
Trabalhador informa o 

empregador 
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6.4. Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um Caso 
confirmado de COVID-19: 

 
- Identificação dos contactos próximos; 
- Contacto com o Médico do Trabalho em estreita articulação com a Autoridade de Saúde Pública 

Local, para determinação do nível de exposição: baixo risco de exposição e alto risco de exposição; 
- Para as pessoas determinadas com baixo risco de exposição: assegurar a monitorização diária dos 

sintomas – ver anexo I - (febre >38º, tosse, dificuldade em respirar) e encaminhar os trabalhadores 
para consulta de Medicina do Trabalho; 

- Para as pessoas determinadas com alto risco de exposição: seguir as indicações dadas pela Unidade 
de Saúde Pública, nomeadamente encaminhar os trabalhadores para casa (período de restrição 
social), monitorização diária dos sintomas – ver anexo I - (febre >38º, tosse, dificuldade em respirar); 
passado o período de 14 dias e se nenhum sintoma surgir, após o regresso, encaminhar os 
trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho. 
 

Trabalhador assintomático

Tipo exposição

BAIXO risco 
de exposição

ALTO risco 
de exposição

ü Auto monitorização diária dos 
sintomas da COVID-19, 
incluindo febre, tosse, 
dificuldade em respirar;

ü Acompanhamento da situação 
pelo médico do trabalho;

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

ü Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-
19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em 
respirar;

ü Restringir o contacto social ao indispensável;
ü Evitar viajar;
ü Estar contactável para monitorização ativa durante 

os 14 dias desde a última exposição;

Tem sintomas de 
COVID-19?

Situação encerrada 
para COVID-19

Procedimento 
“Caso suspeito”

NÃO

SIM
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7. Procedimentos específicos  

7.1 Procedimento de restrição de acompanhantes  

- Limitar o tempo de permanência nas imediações do Cantinho dos Avós, bem como restringir o 
número de acompanhantes por criança; 

- Se o acompanhante tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre >38º, tosse, expetoração 
e/ou falta de ar) não deve dirigir-se à Instituição; 

- Se o acompanhante esteve fora do país ou contactou com pessoas que estiveram fora do país nos 
últimos 14 dias, não deve acompanhar a criança. 

 

A entrega e recolha de crianças faz-se, exclusivamente, pela porta principal do Cantinho dos Avós, situada na 

Rua Portas da Azóia. 

À chegada ao Cantinho dos Avós as crianças devem ser entregues individualmente pelo seu encarregado de 

educação à porta do estabelecimento. 

Não é permitida a entrada e circulação no interior das instalações do Cantinho dos Avós. 

Os encarregados de educação deverão dirigir-se atempadamente ao equipamento, uma vez que poderá 

verificar-se alguma demora na entrega e recolha das crianças. 

  

CUIDADOS EM CASA: 

- Higienizar as mudas de roupa da criança e colocar em sacos individuais, que deverão vir dentro de 

outro saco; 

- A criança deverá ter duas mudas de roupa na instituição; 

- Higienizar a roupa a vestir na criança; 

-  Os pertences da criança são entregues em saco plástico fechado, devidamente identificado ( nome + 

sala).  

-  O saco plástico, devidamente identificado, deverá conter as fraldas, duas mudas de roupa, as batas  

e uns sapatos para uso exclusivo no Estabelecimento. Aconselhamos a inclusão de 1 cantil com 

tampa reutilizável e com a respetiva identificação. 

- As fraldas devem vir embaladas no mínimo para uma semana, assim como toalhitas e creme para 

muda de fralda; 

- Uns sapatinhos devidamente desinfetados para uso exclusivo nas instalações da escola; 

- Apenas um dos membros da família (autorizados) deve entregar/recolher a criança; 

- As crianças não poderão levar brinquedos ou outros objetos não necessários de casa para o Cantinho 

dos Avós. 

- Tendo em conta a obrigatoriedade do uso de máscara por todos os profissionais, os encarregados de 

educação deverão familiarizar os seus filhos com este equipamento, de modo a facilitar o regresso ao 

Cantinho dos Avós e minimizar situações de ansiedade causadas pelo desconhecimento da máscara. 
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À ENTRADA DA ESCOLA: 

- O membro da família que entrega e recolhe a criança tem obrigatoriamente de usar máscara; 

- Manter a distância de segurança entre os demais encarregados de educação; 

- Esperar calmamente pela sua vez; 

- Não obstante o uso de equipamentos de proteção individual, os pais deverão guardar as devidas 

distâncias também nos contactos com os técnicos do Cantinho dos Avós; 

- O momento de entrega das crianças deve ser o mais rápido possível, transmitindo apenas as 

informações pertinentes referente à criança; 

- As crianças serão recebidas por um profissional destacado para o efeito; 

- À entrada, o profissional auxilia a higienização/desinfeção das mãos das crianças; 

- A criança deverá fazer muda de roupa diariamente. 

 

DENTRO DO ESTABELECIMENTO:  

- Antes da entrada da criança no estabelecimento a sola dos sapatos será desinfetada; 

- Além das mudas de roupa, os encarregados de educação deverão facultar um par de sapatos para 

uso exclusivo na Instituição (p. ex. crocs). 

 

À SAÍDA DO ESTABELECIMENTO: 

- A criança, com o apoio do profissional, higieniza as mãos ou, se tiver autonomia, ir de imediato à casa 

de banho para lavar as mãos; 

- A criança é entregue individualmente pelo profissional destacado para o efeito à porta do 

estabelecimento; 

- A roupa suja deve ir para casa em saco plástico, fechado; 

- À saída das áreas limpas as crianças terão que trocar de calçado, devendo o profissional guardar os 

sapatos limpos na Instituição; 

- Serão comunicadas as informações pertinentes sobre a criança através dos meios digitais disponíveis; 

- Após a entrega aos familiares, a criança não poderá retornar às áreas limpas, pelo que a família 

deverá abandonar o Cantinho dos Avós de imediato para que outras possam aceder e recolher os 

seus educandos. 

 

1.1. Procedimento de frequência da resposta 

- Se a criança, ou alguém com contacto direto, tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre 
>38º, tosse, expetoração e/ou falta de ar) ou queixas gastrointestinais NÃO DEVE frequentar a 
resposta social, e deve de imediato avisar o responsável da resposta social 
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- Se a criança ou alguém com contacto direto com a criança esteve fora do país ou contactou com 
pessoas que estiveram fora do país nos últimos 14 dias, NÃO DEVE frequentar a resposta social, e 
deve de imediato avisar o responsável da resposta social. 

- Os pais deverão informar de imediato a Direção do Cantinho dos Avós caso exista um caso suspeito 

no agregado familiar ou contactos próximos com os elementos que o compõem. Nestas 

circunstâncias, as crianças não poderão frequentar o equipamento até terem indicação escrita 

contrária pelas autoridades de saúde; 

- Familiares com fatores de risco acrescido de complicações em caso de Covid 19 devem-se abster de ir 

levar/buscar a criança ao Cantinho dos Avós. Cabe à família tomar as devidas medidas de proteção 

destes elementos; 

- Caso alguma criança manifeste sintomas de doença ou mal-estar (febre >38º, tosse,  dificuldade 

respiratória, queixas gastrointestinais ou qualquer outra sintomatologia) será negada a sua entrada 

no Cantinho dos Avós, devendo os familiares, contactar a direção e as autoridades de saúde (saúde 

24) de imediato e informar a Instituição; 

- Desaconselhamos a frequência do Cantinho dos Avós por parte de crianças com doenças crónicas 

configuradas nos fatores de risco, bem como crianças cujo sistema imunitário esteja enfraquecido; 

- Caso os sintomas se venham a manifestar no decurso da frequência do Cantinho dos Avós, a criança 

será encaminhada para a sala de isolamento e os pais serão contactados no sentido de a virem 

buscar de imediato e procurar aconselhamento médico; 

- Os Encarregados de Educação deverão responder por email em como tomaram conhecimento e em 

como se comprometem a cumprir as medidas ao abrigo deste Plano e apenas após a entrega do 

mesmo, a criança poderá frequentar o Cantinho dos Avós; 

- Será dada uma declaração aos Encarregados de Educação onde estes poderão declarar que 

autorizam ou não a medição de temperatura às crianças, sempre que necessário. 

 
 

1.2. Procedimento de comunicação 
 

- Se ao criança ou alguém com contacto direto tiver sintomas sugestivos de infeção respiratória (febre 
>38º, tosse, expetoração e/ou falta de ar) DEVE avisar a Coordenadora Pedagógica, que fará chegar a 
informação à sua chefia direta; 

- Se a criança ou alguém com contacto direto contactou com pessoas que estiveram fora do país nos 
últimos 14 dias, DEVE avisar a Coordenadora Pedagógica, que fará chegar a informação à sua chefia 
direta. 

 
 

1.3.    Procedimento relativo a Fornecedores 

- Todas as pessoas externas, como serviços de manutenção, só entram no Cantinho dos Avós 

excecionalmente e de forma segura. Devem entrar pelas portas de serviço, devidamente 
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higienizados, com proteção do calçado e máscara (não se podem cruzar com as crianças); 

- As cubas com as refeições deverão vir envoltas em película, e deverão ser manuseadas com o uso 

de luvas. 

 

1.4.    Procedimento de administração de medicação 
 

- Não será administrada qualquer medicação (inclusive antipiréticos), de forma a não mascarar 

qualquer sintoma. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

A consulta da Norma 006/2020 de 26 de fevereiro 2020 é fundamental, assim como outras normas que 
possam ser emanadas pela DGS.  

A informação disponibilizada deverá estar sujeita a atualização constante via site da DGS ou outras formas 
de comunicação oficiais. 

Será necessária a estreita articulação entre os serviços clínicos e de segurança das empresas e entidades 
locais de Saúde, ACEs e Saúde Pública. 

A divulgação de informação rigorosa e precisa, a vigilância de perto dos casos suspeitos e a correta 
identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o controlo desta nova ameaça. 

A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na situação clínica dos 
doentes e equipas. 

O presente documento foi elaborado tendo por base o “Guião de Procedimentos para a Reabertura das 
Creches” da União das Misericórdias Portuguesas e a Orientação nº 025/2020 da Direção Geral da Saúde. 

A implementação de medidas universais está condicionada às características arquitetónicas de cada 
instituição e à sua realidade no que toca a recursos humanos e logísticos 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Registo individual em caso de isolamento profilático 
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Nome  

Data de Nascimento    

Entidade empregadora  Categoria profissional  

Posto de trabalho  Atividade profissional  

Distrito  Localidade  Freguesia  

 

D
ia

 1
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 
(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 
(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 
como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 
registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 2
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 
(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 
(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 
como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 
registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 3
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 
(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 
(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 
como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 
registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 



           PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
 

Pág. 22 / 22 

D
ia

 …
 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 
(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 
(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 
como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 
registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 1
4

 

Registo de temperatura 

Medição 1: ____º C (Hora: __h__); Medição 2: ____º C 
(Hora: __h__)  

Medição 3: ____º C (Hora: __h__); Medição 4: ____º C 
(Hora: __h__) 

Fez a toma de alguma medicação 
como Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, 
registe. 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Medição nr. ____       Medição nr. 
____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

 

 

 

 


