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1. Enquadramento da Questão 
 

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

 

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença 

provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção 

respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em 

humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo 

sido confirmados casos em outros países. 

 

1.2 Principais Sintomas 

 

Infeção respiratória aguda:  

 febre ou  

 tosse ou  

 dificuldade respiratória 

 

 

1.3 Tempo de incubação e Formas de Manifestação 

 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a 

data da última exposição a caso confirmado. 

 

A COVID-19 pode transmitir-se por: 

 gotículas respiratórias 

 contacto direto com secreções infetadas 

 aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os produzem (por 

exemplo as nebulizações) 
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2. Plano de Contingência 
 

O Plano de Contingência, no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 

(agente causal da COVID-19), elaborado pela Escola Secundária de Ferreira Dias, foi 

baseado nos documentos de Orientação Nº002/2020 de 25/01/2020 e Nº 006/2020 de 

26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde, e nos despacho nº 2836-A/2020 de 2 de março e 

nº2875-A/2020 de 3 de março. 

 

 

2.1 Identificação dos efeitos que a infeção de Aluno(s) e/ou Funcionário(s) por SARS-

CoV-2 pode causar na Escola Secundária Ferreira Dias 

 

Sendo a Escola um espaço de contacto generalizado e constante entre alunos, 

professores e funcionários, quando for encontrado um Caso Suspeito no interior do 

recinto escolar, é provável que esse caso represente uma disseminação da infeção por 

uma grande parte da população escolar, uma vez que o infetado poderá ter 

contaminado, sem o saber, outros colegas, professores e funcionários durante quase 

duas semanas. 

 

Esta situação poderá levar ao encerramento da escola durante, pelo menos, duas 

semanas (população escolar em quarentena), para se poder proceder à desinfeção do 

recinto escolar e identificação de todos os Casos Suspeitos. 

 

 

2.2 Preparação para fazer face a um possível Caso de Infeção por Covid de 

trabalhador(es) 

 

2.2.1 Estabelecer uma “Área de Isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma 

 

A “Área de Isolamento” definida para qualquer Caso Suspeito que ocorra no 

interior do recinto escolar é a Sala do Posto Médico, localizada no edifício 

principal, piso zero ou excecionalmente a sala da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, no pavilhão da Mecânica. 

 

Trata-se de uma sala com ventilação natural, revestimentos lisos e laváveis, 

sem tapetes, alcatifas ou cortinados. 

 

Segundo a Orientação Nº 006/2020 de 26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde, 

esta sala deverá estar equipada com telefone; cadeira ou marquesa (para 

descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a validação de caso e o 

eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns alimentos não 

perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de 

plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e 

à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas 

descartáveis; termómetro. Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma 
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instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de 

sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com 

Sintomas/Caso Suspeito.  

 

A deslocação do Caso Suspeito até à “Área de Isolamento” deverá ser 

preferencialmente pelo exterior dos edifícios, evitando os percursos no interior 

destes e os locais de maior aglomeração de pessoas. 

Os percursos no interior de edifícios deverão ser feitos após a ausência de 

pessoas nas zonas de passagem. 

Durante toda a deslocação, o Caso Suspeito de verá ter a máscara 

devidamente colocada e o funcionário que o acompanha deverá estar 

devidamente equipado1 

 

Para situações de emergência que obrigue ao isolamento de um elevado 

número de pessoas, a escola usará o ginásio. 

 

2.2.2 Estabelecer Procedimentos Específicos 

 

A Escola definiu um conjunto de procedimentos descridos no ponto 6 – 

Recomendações, do presente documento. 

 

 

2.2.3 Definir Responsabilidades 

 

Será definido uma escala que indicará qual o funcionário nomeado para 

Serviço de Apoio ao Covid-19, durante o funcionamento da escola. 

Esse funcionário será o responsável por acompanhar em segurança qualquer 

Caso Suspeito até à Sala de Isolamento.  

O Funcionário deverá participar imediatamente o Caso à Direção, através de 

meios eletrónicos, evitando qualquer contacto. 

 

2.2.4 Identificar os Profissionais de Saúde e seus contactos 

 

Por todo o recinto escolar, será afixado a divulgação do contacto para suporte 

a qualquer Caso Suspeito detetado. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Equipamento de Proteção Individua (EPI) para Cuidados não invasivos prestados a menos de 

1 metro: Bata (com abertura atrás, de uso único e impermeável); Máscara (preferencialmente 

FFP2); Proteção ocular; Luvas (de uso único, não esterilizadas). 
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2.2.5 Disponibilizar equipamentos e produtos 

 

 

 Telefone;  

 Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto 

aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);  

 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);  

 Solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à 

entrada desta área);  

 Toalhetes de papel;  

 Máscara(s) cirúrgica(s);  

 Luvas descartáveis;  

 Termómetro de medição instantânea, sem contacto físico; 

 Máscaras; 

 Equipamento de Proteção Individua (EPI) para Cuidados não invasivos 

prestados a menos de 1 metro; 

 Telemóvel para o funcionário de serviço. 

 

2.2.6 Informar e formar os trabalhador(es) 

 

Estão a ser planeadas formações específicas para Alunos, Funcionários não 

Docentes e Funcionários Docentes. 

 

2.2.7 Diligências a efetuar na presença de Caso(s) Suspeito(s) de infeção por Covid-

19 no recinto escolar 

 

 

Todos os Casos Suspeitos identificados (casos suspeitos de COVID-19) no 

interior do recinto escolar, são comunicados de imediato ao Serviço de Apoio 

Escolar ao Covid-19, o qual informará, de imediato, a Direção através de meios 

eletrónicos. 

Entretanto, é recomendado ao Caso Suspeito, que se mantenha afastado dos 

demais, enquanto aguarda a chegada do funcionário escalado para o Serviço 

de Apoio Escolar ao Covid-19. 
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3. Procedimentos num Caso Suspeito 
 

 O Funcionário escalado para o Serviço de Apoio Escolar ao Covid-19 dirige-se ao 

local onde se encontra o Caso Suspeito, devidamente equipado (EPI para 

Cuidados não invasivos prestados a menos de 1 metro) e munido de uma máscara 

suplementar que deverá entregar ao Caso Suspeito. 

 À chegada ao local, o funcionário entrega a máscara ao Caso Suspeito, que deverá 

colocá-la de imediato, se a sua condição clínica o permitir. 

 O funcionário deverá verificar 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. Caso seja necessário, a máscara cirúrgica poderá ser 

complementada com um lenço de papel. 

 Sempre que a máscara estiver húmida, o Caso Suspeito deve substituí-la por 

outra.   

 Após a colocação da máscara, o funcionário acompanhará, em segurança, o Caso 

Suspeito até à Sala de Isolamento. 

 O percurso usado deverá ser o indicado no Plano de Contingência. 

 À chega à Sala de Isolamento, o Caso Suspeito deverá contactar o SNS 24 (808 24 

24 24) e responder a todas as questões que lhe forem colocadas. 

 Após o contacto, deverão ser seguidas todas as instruções fornecidas pela 

entidade de saúde prestadora do auxílio. 

 Entretanto, a escola irá mantendo informado o encarregado de educação, sobre 

toda a situação. 
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4. Procedimentos perante um Caso Suspeito Validado 
 

 

 

 No caso de Suspeito Validado, inicia-se a investigação epidemiológica e a gestão de 

contactos sob as ordens da DGS que ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde 

Regional. 

 O doente permanecerá 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); 

 Entretanto, após a saída do doente do recinto escolar, a área de isolamento será 

limpa e desinfetada (descontaminada) e ficará interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local.  

 Será limpo e desinfetado, todas as superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem 

contaminadas, bem como o seu local de trabalho (incluindo materiais e 

equipamentos utilizados por este); 

 Todos os resíduos do Caso Confirmado serão armazenados 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. 

 A Autoridade de Saúde Local comunicará à DGS informações sobre as medidas 

implementadas na escola, e sobre o estado de saúde dos contactos próximos do 

doente. 
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5. Procedimento de Vigilância de Contactos Próximos 
 

Entretanto, serão identificados todos os “Contactos Próximos” (pessoa que não apresenta 

sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado 

de COVID-19) e divididos em dois grupos, consoante o tipo de exposição do contacto 

próximo: 

 

a) “Alto risco de exposição”: 

 

 Pessoa do mesmo local de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) 

do Caso;  

 Pessoa que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este 

em espaço fechado;  

 Pessoa que partilhou com o Caso Confirmado objetos ou equipamentos que 

possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

 

b) “Baixo risco de exposição” (casual): 

 

 Pessoa que 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).  

 Pessoa(s) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que 

tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara 

e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos).  

 

 

Caso seja solicitado pela entidade de saúde prestadora do apoio, a Escola recolherá todas 

as pessoas identificadas como tendo tido contacto de proximidade com o doente, e 

colocará em recinto de emergência para isolamento (o ginásio), até novas instruções da 

entidade de saúde. 

 

Além do referido anteriormente, serão ativados os procedimentos de vigilância ativa dos 

contactos próximos, relativamente ao início de sintomatologia.  
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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;  

 Automonitorização 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. 

 Automonitorização diária dos sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

 Acompanhamento da situação pelo 

médico do trabalho.  

 

  

De referir que:  

 

 A automonitorização diária, feita pela própria pessoa, 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 na escola, 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. 
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6. Recomendações  
 

A Escola Secundária Ferreira Dias (ESFD), em estreita articulação com o Ministério da 
Educação, as recomendações da Direção Geral de Saúde, continua a acompanhar de perto 
a evolução do surto de coronavírus (COVID-19). 
  
Com o objetivo de mitigar os riscos para a população escolar, recomenda a adoção das 
seguintes medidas: 
 

1 – Qualquer elemento da população escolar que tenha estado recentemente numa 
“área com transmissão comunitária ativa" (Itália, China, Coreia do Sul, Japão, Irão), ou 
tenha tido contacto com um caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19, 
deverá informar os Serviços de Apoio Escolar – Covid-19. 
 
2 – Qualquer elemento da população escolar que apresente algum tipo de sintoma 
relacionado com o coronavírus (dificuldade respiratória ou tosse ou febre) dentro do 
recinto escolar, deverá distanciar-se dos demais e dirigir-se ao atendimento do átrio 
principal a fim de ser encaminhado para a área de isolamento definida no Plano de 
Contingência. 
 
3 – Qualquer elemento da população escolar que apresente algum tipo de sintoma 
relacionado com o coronavírus (dificuldade respiratória ou tosse ou febre) fora do 
recinto escolar, não deverá dirigir-se à escola. Em vez disso, deverá distancia-se da 
população em geral e contactar imediatamente a linha de apoio SNS 24. 
 
4 – Qualquer elemento da população escolar que apresente algum tipo de sintoma 
relacionado com o coronavírus (dificuldade respiratória ou tosse ou febre) na sua 
residência, deverá permanecer aí e contactar imediatamente a linha de apoio SNS 24. 
 
5 – Toda a população escolar deverá privilegiar as recomendações básicas da Direção 
Geral de Saúde, tais como: 

 
a) Lavar as mãos com frequência com água e sabão durante, pelo menos, 20 

segundos; 

b) Sempre que possível, após a lavagem das mãos, passar uma solução 

desinfetante que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies 

das mãos e esfregando-as até ficarem secas; 

c) Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, colocando o braço fletido à frente 

da boca e nariz. Poderá também usar lenço de papel, higienizando as mãos após 

o contacto com secreções respiratórias; 

d) Evitar tocar com as mãos desnecessariamente em pessoas ou objetos; 

e) Evitar a partilha de objetos; 

f) Evitar cumprimentar pessoas com beijos ou o habitual aperto de mão; 

g) Evitar o contacto próximo (a menos de 1 metro) com pessoas. 
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6 – Toda a população escolar deverá evitar ou limitar ao estritamente necessário as 
saídas temporárias da escola, durante o dia de aulas. 
 
7 – Toda a população escolar deverá reduzir ao estritamente necessário as reuniões 

internas e outros tipos de contacto direto entre colaboradores, privilegiando sempre 

as comunicações eletrónicas. 

8 – Toda a população escolar deverá evitar, adiar ou, se possível, cancelar a 

participação presencial em atividades escolares que envolvam concentração de 

pessoas no exterior da Escola, tais como: eventos, seminários, viagens, visitas de 

estudo, reuniões, etc. 

9 – A gestão de situações de risco que obriguem a situações de quarentena serão 

sempre decisões das entidades competentes, como a Direção-Geral da Saúde (através 

da linha de apoio SNS 24) e do Ministério da Educação. 

 


