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A todos os elementos da Comunidade Educativa

No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, e considerando a necessidade de proteger
toda a comunidade educativa, a Direção aprovou o presente Plano de Contingência COVID-19 atendendo
à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19.
O plano continuará a ser revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela
existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes.
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1. ENSINO EM TEMPOS DE COVID-19
A Escola é um local de convívio e partilha, onde importa estabelecer medidas de saúde pública, de acordo
com as medidas implementadas a nível comunitário.
Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da
sua evolução ao longo deste ano letivo, foram definidas medidas, tendo por base os seguintes documentos:
•

Orientações para

a organização

do

ano

letivo

2020/2021, da

Direção Geral dos

Estabelecimentos Escolares;
•

Orientações Ano letivo 2020/2021, de 3 de julho de 2020, orientação conjunta da Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), da Direção-Geral da Educação (DGE) e da DireçãoGeral da Saúde (DGS), na qual consta um conjunto de medidas preventivas a adotar;

•

Referencial Escolas – Controlo de transmissão de COVID-19 em contexto escolar, de 4 de
setembro de 2020, da DGS.

Assim, impõe-se que sejam assegurados procedimentos, através da implementação de um plano de
medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa. Em
cumprimento das orientações da DGS, DGEstE, Ministério da Educação e Governo, e tendo presente o
Plano de Contingência já implementado pela direção da escola, estabelecem-se as seguintes atualizações
das regras e normas para a reorganização do funcionamento da escola.

2. COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES
A coordenação global do Plano de Contingência ESSPC COVID-19 será assumida pela Direção da
Escola, devidamente apoiada por uma equipa operativa, em articulação com a Delegação de Saúde de
Gondomar, a Linha de Saúde 24, Pais/EE e outras entidades relevantes.
•

Coordenadora/Ponto Focal:
o

•

Célia Moreira, Subdiretora;

Equipa Operativa:
o

o

Equipa do Projeto Educar para a Saúde:
▪

Rosa Leal, Docente - Coordenadora;

▪

Conceição Brito, Docente;

▪

Carla Lixa, Docente;

▪

Nazaré Sousa, Docente;

▪

Manuela Rodrigues, Docente;

▪

Almerinda Marques, Docente;

Comissão de Pais / Encarregados de Educação:
▪

o

Representante dos Pais/E.E. de cada turma;

Comissão de Pessoal Não Docente:
▪

Aida Gonçalves, Coordenadora Técnica;

▪

Cecília Ribeiro, Encarregada Operacional;

▪

Paulo Silva, Assistente Operacional afeto à Portaria;

▪

Assistentes Operacionais de cada piso (de acordo com o seu horário);
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o

Acompanhamento de indivíduos infetados na sala de isolamento:
▪

Turno - Responsável / Substituto:
•

Turno 1 - Paula Pinto / Ana Fonseca;

•

Turno 2 - Rosa Costa / Alexandra Sousa.

Na ausência da Coordenadora/Ponto Focal, a mesma será substituída, em primeiro lugar, pela Diretora da
ESSPC – Ana Rangel –, ou, na ausência desta, por um dos adjuntos da Diretora – Mateus Santos ou Alzira
Araújo – por esta ordem.

2.1. COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES
A figura seguinte (figura 1) representa a cadeia de comando e controlo do Plano de Contingência ESSPC
COVID-19:

Figura 1 - Cadeia de comando e controlo do Plano de Contingência ESSPC COVID-19

2.2. COMPETÊNCIAS
A seguir descreve-se as competências dos envolvidos no Plano de Contingência ESSPC COVID-19:
•

Coordenadora/Ponto Focal: supervisionar todas as ações implícitas no Plano de Ação da Equipa
Operativa, em articulação com as Entidades Externas;

•

Equipa Operativa: organizar/controlar/executar, em articulação com as Entidades Externas, todas
as atividades previstas no Plano de Contingência ESSPC COVID-19.

2.3. REDE DE COMUNICAÇÃO E CONTACTOS
Está disponível, na portaria da ESSPC, uma lista de todos os contactos telefónicos dos intervenientes e das
entidades relevantes, nomeadamente:
•

Coordenadora e Ponto Focal do Plano de Contingência ESSPC COVID-19, Dr.ª Célia Moreira –
967 715 528;

•

Delegado de Saúde – USP Gondomar - 224 507 400;

•

Linha de Saúde 24 - 808 24 24 24;

•

Unidade Familiar de Saúde de São Pedro da Cova – 224 631 186;

•

Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova – 224 833 118;
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•

ESSPC - Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar – 224 630 137 / 926 375 730

3. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE FUNCIONAMENTO DA ESSPC
As condições mínimas, para assegurar o funcionamento da ESSPC, variam em função do número de
elementos presentes do pessoal docente e não docente, da possibilidade de realização das atividades
essenciais prioritárias e das indicações das entidades competentes.

3.1. PESSOAL NÃO DOCENTE
O número mínimo de elementos do pessoal não docente para garantir o funcionamento da ESSPC está
patente na tabela seguinte (tabela 1):
SERVIÇO

N.º Elementos

PORTARIA

1

BUFETE

1

MANUTENÇÃO E LIMPEZA/ APOIO ÀS ATIVIDADES LETIVAS

4

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1

PBX

1
TOTAL

8

Tabela 1 – Número mínimo de elementos por serviço

Não sendo atingido o valor mínimo apresentado no quadro, a Direção reorganizará os serviços e/ou
horários do pessoal não docente, podendo encerrar algumas áreas/serviços, atendendo à pertinência dos
mesmos, no sentido de procurar manter a ESSPC em funcionamento.

3.2. PESSOAL DOCENTE
Em caso de ausência pouco significativa de professores, recorrer-se-á à permuta/substituição de aulas e
gestão das disponibilidades de horário dos outros docentes, de modo a procurar assegurar ao máximo a
lecionação das aulas.
No caso de o absentismo de professores ser elevado, a Direção articulará com a DGEstE e DGS as
medidas a adotar.

3.3. 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…);

•

Lecionação das aulas;

•

Cumprimento dos planos de contingência e de emergência e evacuação da Escola.

Para a manutenção das atividades essenciais e prioritárias será assegurada a entrada de bens ou serviços,
cumpridas as medidas gerais (cnf. ponto 4.2.1).
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3.4. POSSÍVEL ENCERRAMENTO1 DA ESSPC
O eventual encerramento da ESSPC será efetuado apenas se determinado pela DGS, em articulação com
a DGEstE, após avaliação da situação.
No caso do eventual encerramento, fornecer-se-ão aos Pais/E.E. informações referentes ao período de
encerramento e as medidas de vigilância a adotar, por escrito e/ou através da página da ESSPC na
Internet: www.esspc.pt

4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA INFEÇÃO
Para melhor compreender as medidas deste plano, é importante que toda a comunidade educativa esteja
informada sobre a transmissão do vírus SARS-CoV-2, agente causador da COVID-19.

4.1. O QUE É A COVID-19?
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2. A doença manifesta-se
predominantemente por febre e sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória.
Podem também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia, dores musculares generalizadas, perda
transitória do paladar ou do olfato, diarreia, toracalgia, cefaleias, entre outros. A pessoa infetada pode ainda
ser assintomática. A população pediátrica tem habitualmente uma manifestação ligeira da doença, com
menor risco de complicações e hospitalizações.
Estima-se que o período de incubação da doença seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2
pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas. Com base na evidência científica atual,
este vírus transmite-se principalmente através de:
•

Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada
tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que
estão próximas;

•

Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços
fechados.

4.2. QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO?
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo
da transmissão da COVID-19, uma vez que não existe ainda vacina ou tratamento específico para esta
doença. Assim sendo, as medidas preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19, sendo
de salientar:

1

•

Distanciamento entre pessoas;

•

Higiene pessoal (lavagem das mãos e etiqueta respiratória);

- O encerramento de parte ou da totalidade da ESSPC não implica, necessariamente, a interrupção do processo pedagógico ou de

aprendizagem.
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•

Utilização de equipamentos de proteção individual;

•

Higiene ambiental (limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços);

•

Auto monitorização de sintomas (evitando a deslocação de pessoas com sintomas sugestivos de
COVID-19 para a ESSPC).

Consequentemente, como medidas de prevenção básicas, apenas serão desenvolvidas as atividades
imprescindíveis de dar continuidade. Assim:
•

Estão suspensas todas as atividades que implicam encontros de grandes grupos, nomeadamente
viagens, visitas de estudo, festividades e conferências, seminários e/ou ações de formação
presenciais;

•

As reuniões gerais com Encarregados de Educação e reuniões de trabalho internas com pessoal
docente e não docente, serão preferencialmente via online. Qualquer contacto entre Diretor de
Turma / Coordenação Pedagógica / Direção, será preferencialmente via telefone, e-mail ou
plataforma à distância.

Tendo em conta o disposto anteriormente, são colocadas em prática, para todos os membros da
comunidade educativa e visitantes, as recomendações/obrigações a seguir explanadas.

4.2.1. Medidas gerais
•

Seguir as normas e procedimentos gerais de permanência, conduta e utilização de espaços e
equipamentos da ESSPC (Anexo I);

•

Utilização obrigatória de máscara para acesso e permanência no recinto escolar, de acordo
com a legislação vigente, procedendo à sua correta colocação e utilização (Anexo II);

•

Higienização das mãos à entrada da ESSPC e nas salas de aula, com solução antisséptica de
base alcoólica (SABA) (Anexo III);

•

Respeitar as regras de segurança e de distanciamento físico – no mínimo, e sempre que
possível, de 1 metro -, e adotar os procedimentos de conduta social recomendados,
nomeadamente, não proceder a aperto de mão, saudação com beijos e os contactos mais
próximos;

•

Evitar tocar em qualquer objeto ou superfície, limitando o contacto ao mínimo necessário;

•

Higienização frequente das mãos com água e sabão (Anexo IV), e secar com toalhetes de
papel. Em substituição e, sempre que necessário, poderá proceder-se à higienização das mãos
com SABA (Anexo III);

•

Seguir as regras de higiene e etiqueta respiratória (Anexo V), nomeadamente evitar tossir ou
espirrar para as mãos e tossir ou espirrar para o antebraço ou utilizar lenços de papel descartáveis,
devendo de seguida proceder à higienização das mãos no caso de contacto com secreções
respiratórias;

•

Respeitar os percursos de entrada e saída do recinto escolar, acesso à casa de banho, sala de
isolamento ou outros espaços de acesso permitido;

•

Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos e pedagógicos;

•

Não partilhar objetos nem comida;
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•

Todos os elementos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) ou pessoas
externas à ESSPC que apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, nomeadamente
febre, tosse ou dificuldade respiratória não devem apresentar-se na ESSPC. Devem contactar a
Linha SNS24 (808 242 424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito e
proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde;

•

Sempre que possível, o período de permanência na ESSPC deve ser o estritamente necessário;

•

Durante a permanência no recinto escolar, se algum elemento da comunidade escolar ou pessoa
externa à organização apresentar sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse e dificuldade
respiratória, deve ser contactada imediatamente a Coordenadora/Ponto Focal deste Plano de
Contingência, Célia Moreira, para o n.º 967 715 528, ou, na sua substituição, deverá ser contactada
Ana Rangel, Diretora, para o n.º 935 447 323.

Para melhor compreensão e adoção destas medidas gerais de prevenção, todos os membros da
comunidade educativa e pessoas externas à organização devem ler e cumprir os avisos afixados nos
espaços educativos referentes à sensibilização para as boas práticas de higiene, uso, colocação e remoção
de máscara, bem como de distanciamento físico e higiene e etiqueta respiratória.

4.2.1.1. Controlo de temperatura corporal
Na sequência da publicação do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, que regulamenta a aplicação do
estado de emergência decretado pelo Presidente da República, passa a proceder-se ao controlo da
temperatura corporal, nos seguintes moldes:
•

Serão realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de acesso
à Escola a todos os elementos da comunidade educativa, incluindo elementos externos à mesma;

•

O disposto no ponto anterior não prejudica o direito à proteção individual de dados, sendo
expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa;

•

As medições serão realizadas por colaboradores ao serviço da Escola, sempre através de
equipamento adequado a este efeito, que não pode conter qualquer memoria ou realizar registos
das medições efetuadas, não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada;

•

Pode ser impedido o acesso dessa pessoa à Escola sempre que a mesma:
o

Recuse a medição de temperatura corporal;

o

Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando-se como tal
uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C, tal como definido pela DGS. Não
obstante, a Escola reserva-se o direito de analisar caso a caso na eventual temperatura
inferior a 38ºC;

•

Nos casos em que, pelo enunciado nos pontos anteriores, se determine a impossibilidade de
acesso à Escola, considera-se a falta justificada.

4.2.2. Medidas gerais de organização e utilização dos espaços
•

Respeitar os percursos de entrada e saída do recinto escolar, acesso às salas de aula, sala de
alunos, refeitório, pavilhão gimnodesportivo, sala de professores, casas de banho, sala de

6
Rua Eduardo Castro Gandra, 4510-259 S. PEDRO DA COVA
Telefone 224632437/224630137 | www.esspc.pt |esspcova@gmail.com

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO PEDRO DA COVA, GONDOMAR
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 (VERSÃO 6.0)

isolamento ou outro espaço cujo acesso esteja permitido, de forma a restringir o contacto entre
pessoas;
•

Os horários das turmas apresentam um desfasamento adequado, no sentido de minimizar
concentrações;

•

Manter abertas, sempre que possível, as portas e janelas dos diferentes espaços, para permitir um
maior arejamento e evitar a manipulação/contacto desnecessário com superfícies e/ou objetos;

•

Respeitar as regras de utilização de todos os espaços, que promovem o distanciamento físico;

•

Cada sala de aula será utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de acordo com a dimensão e
características da ESSPC;

•

Respeitar a disposição imposta da sala de aula, que tem em conta as recomendações das
autoridades competentes, cumprindo a maximização do espaço entre alunos e alunos/docentes, de
forma a garantir o distanciamento físico recomendado. Os alunos são colocados sempre na mesma
mesa e cadeira;

•

Os espaços não necessários à atividade letiva, como cantina/refeitório, salas de apoio e sala de
convívio de alunos encontram-se devidamente preparados com sinaléticas de circuito de segurança
e distanciamento adequado, podendo, a qualquer momento, ser revista a possibilidade da sua
utilização;

•

A cantina/refeitório está aberta e preparada para assegurar as refeições, cumprindo as regras de
distanciamento físico recomendadas. De acordo com os horários letivos, as refeições serão
servidas em horário específico para cada turma;

•

Os alunos que trazem almoço de casa podem almoçar, no refeitório, durante o horário respetivo
da turma a que pertencem, cumprindo todas as regras estipuladas;

•

Respeitar as regras de utilização dos espaços de atendimento ao público (Anexo I);

•

Higienização das mãos com água e sabão antes e após as refeições, antes e após a utilização
das instalações sanitárias e sempre que necessário (Anexo IV);

•

Higienização das mãos com SABA à entrada da ESSPC e nas salas de aula (Anexo III);

•

As aulas práticas de Educação Física deverão respeitar, além das normas gerais, as constantes
do anexo “orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de educação
física” (anexo VII);

•

Os treinos do Desporto Escolar, a existirem, deverão respeitar, além das normas gerais, as
constantes do anexo “orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de
educação física” (anexo VII).

4.2.3. Medidas de conduta para alunos e colaboradores
•

Nos intervalos entre as aulas de 5 minutos, os alunos ficarão na sala, exceto se tiverem que se
deslocar para outro espaço específico;

•

Nos intervalos entre as aulas de duração superior a 5 minutos os alunos podem deslocar-se ao
bar dos alunos e sala dos alunos, devendo respeitar a disposição da sala e as medidas gerais de
organização e utilização dos espaços (cnf. ponto 4.2.2);
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•

Nos intervalos entre as aulas, os alunos estão impedidos de sair das instalações da ESSPC,
independentemente do ano de escolaridade, podendo utilizar os espaços de recreio adstritos ao
respetivo grupo.

•

No intervalo do almoço, os alunos são livres de almoçar fora das instalações da ESSPC,
salvaguardando os alunos de menor idade, para os quais é necessário a autorização do respetivo
Encarregado de Educação. Os alunos não estão autorizados a permanecer nos espaços exteriores
da escola, em grupo que não cumpra com as normas da DGS;

•

Todos os alunos e colaboradores, no seu local de trabalho têm que garantir a distância de
segurança recomendada;

•

Deve-se privilegiar a realização de reuniões ou qualquer outra atividade em formato digital, sempre
que tal seja possível;

•

Quando a presença física for imprescindível deve-se reduzir ao mínimo indispensável o número de
pessoas em cada reunião, utilizar as salas de maior dimensão e que possuam ventilação natural e
instituir uma distância de segurança entre as cadeiras, e no final proceder-se à devida limpeza e
higienização;

•

O pessoal não docente deve privilegiar a utilização de roupa de trabalho e a lavagem regular desta
deve ser garantida pelo trabalhador, cumprindo as regras de lavagem do material;

•

O pessoal não docente, no exercício de funções que impliquem contacto com um número elevado e
diversificado de indivíduos, para além do respeito pelas regras de distanciamento definidas, devem
usar viseira ou outra proteção ocular, como complemento de equipamento de proteção individual às
máscaras, adequado aos riscos da atividade;

•

Todos os colaboradores devem proceder à auto monitorização de sintomas sugestivos de
COVID-19 (febre - T ≥ a 38ºC, tosse ou dificuldade respiratória).

4.2.4. Medidas a Adotar pela Comunidade Educativa
4.2.4.1. É da responsabilidade dos Pais/EE
É da responsabilidade dos Pais/EE a avaliação do estado de saúde de cada aluno, antes de este se dirigir à
ESSPC ou ao seu local de estágio, no caso dos cursos profissionais. Assim, se o seu educando apresenta
a sintomatologia descrita anteriormente - nomeadamente febre - T ≥ a 38ºC, tosse e dificuldade respiratória
-, não deve transportá-lo à ESSPC ou ao seu local de estágio, no caso dos cursos profissionais. Deverá
contactar a Linha de Saúde 24 – 808 24 24 24 -, e seguir os procedimentos indicados.
Os Pais/E.E. deverão informar os Diretores de Turma, que informará o Diretor de Curso no caso dos cursos
profissionais em que os alunos se encontram em estágio, das doenças crónicas (como, por ex.: asma,
diabetes, bronquite, etc.) dos seus educandos, de forma a permitir ao Diretor de Turma/Diretor de Curso
uma vigilância mais atenta destes casos.
Os Pais/E.E. deverão garantir a atualização permanente dos seus contactos pessoais, junto do
Diretor de Turma, para contacto imediato em caso de urgência.
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4.2.4.2. É da responsabilidade dos restantes membros da comunidade educativa
A comunidade educativa deve evitar a permanência em grandes grupos e evitar os cumprimentos pessoais
(como, por ex.: beijos e aperto de mãos).
Sempre que um elemento da comunidade educativa apresentar os sintomas estando na ESSPC, procederse-á de acordo com o descrito no ponto 6 - Procedimentos perante a Identificação de um Caso Suspeito de
COVID-19.

4.3. ACESSO DE PESSOAS EXTERNAS À ESSPC
•

Os fornecedores externos à ESSPC devem, sempre que possível, evitar aceder ao interior do
recinto escolar, devendo permanecer apenas o tempo estritamente necessário. As entregas devem
ser programadas e, de preferência, devem ocorrer antes ou após o período de aulas. Sempre que
tal não for possível, as entregas nunca poderão coincidir com o horário de entrada e saída de
alunos ou com os intervalos.

•

Encarregados de Educação/Pais, familiares ou qualquer pessoa externa à comunidade escolar, só
podem aceder aos Serviços Administrativos, mediante agendamento e quando a lotação dos
espaços de atendimento permitir o distanciamento de segurança, devendo ser sempre privilegiado
o contacto e tratamento de assuntos via correio eletrónico, telefone ou qualquer via digital e à
distância (Anexo I);

•

A entrada e saída excecional de elementos externos ao serviço deve ser registada (nome e
contacto telefónico).

5. SALA DE ISOLAMENTO
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados e tem
como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade.
Na ESSPC, a “Sala de Isolamento” é o gabinete médico, situado no piso -1, conforme planta explicita na
figura seguinte (figura 2).
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Figura 2 – Área de Isolamento

A área de isolamento - interior da figura (figura 2) delineada a vermelho – garante uma sala de isolamento,
acesso por elevador, WC e acesso direto ao exterior com possibilidade de um veículo de emergência se
deslocar até à porta.

5.1. PERCURSOS DIRETOS ATÉ À SALA DE ISOLAMENTO
Neste ponto são definidos os percursos até à sala de isolamento: Piso -1.

5.1.1. Direção
À saída do hall da sala da Direção, virar à esquerda e descer um piso pelas escadas imediatamente à
direita, com acesso direto à sala de isolamento: Piso -1.

5.1.2. Secretaria
À saída, pela porta metálica, descer um piso pelas escadas diretamente em frente, com acesso direto à
sala de isolamento: Piso -1.

5.1.3. Biblioteca
À saída, virar à direita e descer, pelas escadas junto à Direção, um piso para aceder diretamente à sala de
isolamento: Piso -1.

5.1.4. Sala PND
À saída da sala de PND, virar à esquerda e descer um piso pelas escadas imediatamente em frente, com
acesso direto à sala de isolamento: Piso -1.
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5.1.5. Sala Professores
À saída da sala de professores, virar à esquerda e descer um piso pelas escadas imediatamente em frente,
com acesso direto à sala de isolamento: Piso -1.

5.1.6. Cantina/Refeitório
Sair pela porta de passagem ao piso -1 para acesso direto à sala de isolamento: Piso -1.

5.1.7. Sala dos Alunos
Atravessar o refeitório e sair pela porta de passagem ao piso -1 para acesso direto à sala de isolamento:
Piso -1.

5.1.8. Qualquer localização no Piso 1
Descer, pelas escadas junto ao Auditório, dois pisos para aceder diretamente à sala de isolamento: Piso -1.

5.1.9. Qualquer localização no Piso 0
Descer, pelas escadas junto à Direção, um piso para aceder diretamente à sala de isolamento: Piso -1.

5.1.10. Qualquer localização no Piso -1
Deslocar-se, no mesmo piso, para aceder diretamente à sala de isolamento: Piso -1.

5.1.11. Qualquer localização no Piso -2
Subir um piso para aceder diretamente à sala de isolamento: Piso -1.

5.2. ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS COM SINTOMAS NA SALA DE ISOLAMENTO
A Equipa Operativa contactará, em caso de dúvida, a Linha de Saúde 24 – 808 24 24 24 - e serão seguidas
as instruções transmitidas, sendo que, entretanto, se procede ao seguinte;
•

Nas situações necessárias, o responsável acompanha o individuo com sintomas até à sala de
isolamento: Piso -1 -, pelo percurso mais direto;

•

Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as
precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente a utilização adequada de meios de
contenção respiratória, etiqueta respiratória e higiene das mãos;

•

No caso de uma situação de doença de um aluno, será feita igualmente a evacuação da sala onde
este se encontrava, deslocando os alunos para um outro espaço e aplicando os procedimentos de
higienização e desinfestação previstos ao espaço possivelmente infetado;

•

No caso de uma situação de doença de um profissional (docente ou não docente), será feita a
evacuação da sala onde este se encontrava aplicando-se os procedimentos de higienização e
desinfestação previstos.
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6. PROCEDIMENTOS PERANTE

A

IDENTIFICAÇÃO

DE UM

CASO SUSPEITO

DE

COVID-19
6.1. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19
Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no recinto escolar, são
imediatamente ativados todos os procedimentos constantes neste Plano de Contingência ESSPC COVID19, contactada imediatamente a Coordenadora deste Plano de Contingência, Célia Moreira, para o n.º 967
715 528, ou, na sua substituição, Ana Rangel, Diretora, para o n.º 935 477 323, e seguidos os passos da
figura seguinte (figura 3).

Figura 3 - Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar

6.1.1. Caso de aluno suspeito de COVID-19 em contexto de sala de aula
1. O docente presente questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre (T ≥ 38º)
e com algum dos outros sintomas característicos: tosse, dificuldade respiratória e/ou cansaço;
2. Em caso afirmativo, o docente presente contacta o assistente operacional mais próximo que
contacta imediatamente a Coordenadora/Ponto Focal do Plano de Contingência ESSPC COVID-19.
3. O docente presente promove, após a saída do aluno suspeito de infeção, a limpeza das mãos de
todos os presentes e identifica quem esteve em contacto mais direto com o aluno em causa.

6.1.2. Caso de aluno suspeito de COVID-19 em contexto fora de sala de aula
1. O aluno dirige-se ao colaborador (docente ou não docente) mais próximo;
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2. O colaborador questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre (T ≥ 38º) e
com algum dos outros sintomas característicos: tosse, dificuldade respiratória e/ou cansaço;
3. Em caso afirmativo, o colaborador contacta imediatamente a Coordenadora/Ponto Focal do Plano
de Contingência ESSPC COVID-19.

6.2. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19
1. O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado pelo responsável da
Equipa de Acompanhamento de Indivíduos Infetados na Sala de Isolamento, para a área de
isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência e que
estão visualmente assinalados. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de
isolamento. Na área de isolamento consta o “fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID19 em contexto escolar” (figura 3);

Figura 4 - Fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar

2. Tratando-se de um aluno menor, contacta–se, de imediato, o Encarregado de Educação, devendo
este dirigir-se à escola, preferencialmente em veículo próprio;
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3. Na área de isolamento, o Encarregado de Educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS
24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. A Diretora
ou a Coordenadora/Ponto Focal deste plano pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização
prévia do Encarregado de Educação;
a. Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24
ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o
quadro clínico apresentado. Por precaução o Encarregado de Educação deverá levar o seu
educando para casa ou procurar assistência médica, se considerar conveniente. Neste
caso terminam os procedimentos constantes neste Plano de Contingência e não se aplica o
restante “fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto
escolar” (figura 3).
b. Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou
outras linhas) devem ser prosseguidos os procedimentos da figura 3, “fluxograma de
atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. Assim, o caso será
encaminhado, pela Autoridade de Saúde, de uma das seguintes formas:
i. Autocuidado: isolamento em casa;
ii. Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde
Primários;
iii. Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
c.

Se o Encarregado de Educação não contactar o SNS 24, ou outras linhas criadas para o
efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pela Diretora da
ESSPC;

4. Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem
telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública
Local, cujos contactos telefónicos constam num documento visível na área de isolamento, e estão
gravados no telemóvel da Coordenadora/Ponto Focal deste Plano de Contingência e da Diretora
da ESSPC;
5. A Autoridade de Saúde Local:
d. prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
e. esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o Encarregado de Educação, caso se trate
de um menor, sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e
sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste
deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação,
caso seja menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de
transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o
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percurso, o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) (Encarregado de Educação
ou outro indicado por este) devem manter a máscara devidamente colocada.
6. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com a escola, procede a uma rápida
avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso
considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação
laboratorial, nomeadamente:
f.

Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no
refeitório, ou outros contactos próximos identificados;

g. Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário) através da realização de inquérito
epidemiológico, rastreio de contactos e/ou avaliação ambiental - pontos 3 e 4 do
“fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar”
(figura 5);

Figura 5 - Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar

7. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e a ESSPC sobre as
medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco
efetuada, nomeadamente:
h. Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de toda a
ESSPC2;
i.

Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);

j.

Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação
dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca
em ecopontos). Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de
Saúde Local, pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública

2

- O encerramento de parte ou da totalidade da ESSPC não implica, necessariamente, a interrupção do processo pedagógico ou de

aprendizagem.
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6.3. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DA ESSPC
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora da ESSPC, devem ser seguidos os seguintes passos:
1. Perante a comunicação à ESSPC, de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha
frequentado a ESSPC, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no
Plano de Contingência e ser contactada a Coordenadora/Ponto Focal do Plano;
2. A Direção da ESSPC ou a Coordenadora/Ponto Focal contacta de imediato a Autoridade de
Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação;
3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário) através de inquérito epidemiológico; rastreio
de contactos e avaliação ambiental;
4. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de
alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as medidas
individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:
a. Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de toda a
ESSPC3;
b. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
c.

Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação
dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca
em ecopontos).

6.4. MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO
Perante um caso com teste laboratorial positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em
isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma no. 004/2020 da DGS), sendo
que o local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de habitabilidade de
cada pessoa.
Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar à
ESSPC.

6.4.1. Rastreio de contactos
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas
que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis
casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença. Este rastreio compreende três
passos (Norma nº 015/2020 da DGS), conforme a figura seguinte (figura 6):
3

- O encerramento de parte ou da totalidade da ESSPC não implica, necessariamente, a interrupção do processo pedagógico ou de

aprendizagem.
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Figura 6 – Rastreio de contactos

•

Identificação dos contactos: O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a
confirmação de um caso de COVID-19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do
caso, incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os
coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma n.º 015/2020 da
DGS).

•

Classificação dos contactos: O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível
de exposição, sendo os contactos classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto
risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a
Norma nº 015/2020 da DGS;

•

Implementação de medidas: A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do
nível de risco dos contactos do caso de COVID-19 e, de acordo com a avaliação de risco efetuada,
implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma nº 015/2020 da DGS).
o

Medidas individuais a contactos de alto risco
▪

Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de
Saúde, até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou
n.º 3103-A/2020);

▪

Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;

▪

Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição;

▪

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade
do cumprimento do período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias
desde a data da última exposição;

▪

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado
e iniciam-se os procedimentos relativos ao “fluxograma de atuação perante um
caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar” (figura 5), da Norma nº
004/2020 da DGS e os procedimentos de “rastreio de contactos” (figura 6), e da
Norma nº 015/2020 da DGS. A Autoridade de Saúde Local determina as
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medidas supramencionadas e informa todos os intervenientes dos procedimentos a
adotar.
o

Medidas individuais a contactos de baixo risco
▪

Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de
educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última
exposição;

▪

Medidas coletivas a adotar pela ESSPC;

▪

Encerramento de uma ou mais turmas;

▪

Encerramento de uma ou mais zonas da ESSPC;

▪

Encerramento de toda a ESSPC4.

6.5. GESTÃO DE SURTOS
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa
e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais casos com origens diferentes,
a atuação é análoga, pelo que doravante ambas se designam como “surtos”. Podem verificar-se diferentes
cenários:
•

“Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte. Nas coortes, as
cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;

•

“Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas
no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;

•

“Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes
turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;

•

“Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da
comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente), com transmissão não controlada.

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será necessário uma
rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas
a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela
Autoridade de Saúde Local.

6.5.1. Implementação de Medidas
Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com a
avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar, podendo determinar:

4

•

Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;

•

Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto risco;

- O encerramento de parte ou da totalidade da ESSPC não implica, necessariamente, a interrupção do processo pedagógico ou de

aprendizagem.
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•

Encerramento de uma ou mais turmas;

•

Encerramento de uma ou mais zonas da escola;

•

Encerramento de toda a ESSPC4.

Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção da ESSPC
informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um
surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser
detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos.

7. CONTACTOS URGENTES
•

Número do SNS 24: 808 24 24 24

•

Coordenadora/Ponto Focal do Plano de Contingência:
o

•

Célia Moreira: 967 715 528 / coord.planocontingencia@esspc.pt

Diretora da ESSPC:
o

Ana Rangel: 935 477 323 / diretora@esspc.pt

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
•

Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível;

•

Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser,
preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e
distanciamento;

•

Por razões de saúde pública, solicitamos a colaboração dos senhores encarregados de educação
no sentido de respeitarem o mais possível o horário letivo dos seus educandos, restringindo ao
mínimo possível o tempo de permanência dos alunos na escola;

•

A utilização dos serviços do bar é exclusivamente dedicada à comunidade escolar (alunos,
professores e outros colaboradores);

•

Na eventualidade de existir a necessidade de comunicação dos Encarregados de Educação com o
diretor de turma do respetivo educando(a), solicitamos que privilegie o contacto via on-line ou
telefónico.

A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 fica sujeita a
eventuais alterações, decorrentes da avaliação da evolução da pandemia.
Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-saude.pt
Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste Plano de Contingência
ESSPC COVID-19, que potenciem o contágio, serão sujeitos a procedimento disciplinar e criminal (de
acordo com a enquadramento legal em vigor).
Versão 6.0, revista em 9 de novembro de 2020
A Direção
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ANEXOS
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ANEXO I - NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS A DISPONIBILIZAR
•

Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) disponibilizada em sítios estratégicos,
conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;

•

Máscaras comunitárias certificadas para 25 lavagens, disponibilizadas a todos os elementos da
comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente);

•

Sabonete líquido e toalhetes de papel, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja
possível a higienização das mãos com água e sabão.

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA
•

Equipamentos 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,
assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que existe um Caso Confirmado
na Escola;

•

Produtos de higiene e limpeza previstos nas recomendações das autoridades competentes para
higienização dos espaços, superfícies e objetos integrantes do recinto escolar.

MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR
•

Obrigatoriedade de todos os elementos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não
docente) e pessoas externas à organização trazerem máscara para acesso e permanência no
recinto escolar;

•

Recomendações para todos os elementos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não
docente) procederem à lavagem/desinfeção frequente das mãos, estando disponíveis dispositivos
de SABA e cartazes informativos acerca de procedimentos a adotar em locais estratégicos,

•

Implementação de novas ações de limpeza e desinfeção de todos os espaços utilizados pela
Comunidade Educativa, segundo as recomendações das autoridades competentes, no que diz
respeito aos produtos utilizados na higienização e à frequência dessa mesma higienização;

•

Registo obrigatório no documento de monitorização da manutenção, limpeza e desinfeção das
instalações da ESSPC (Anexo VIII);

•

Reforço da limpeza e desinfeção das mesas de trabalho de cada aluno e respetivo professor;

•

Em contexto de sala de aula o professor deve proceder ao arejamento da sala (abertura de
janelas/portas).

Medidas de Higiene do Ambiente Escolar em Caso de Suspeita de Infeção
Sempre que haja suspeita de infeção:
•

O espaço e possíveis objetos contactados serão de imediato desinfetados e durante a desinfeção o
espaço estará interdito à comunidade educativa;

•

Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e
mais utilizadas pelo caso confirmado, que têm maior probabilidade de estarem contaminadas;
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•

Reforçar a limpeza e desinfeção do posto de trabalho do caso confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este);

•

Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos
mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos);

•

Proceder à limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de isolamento.

HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA
O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e papelão) a alguns
dias (plástico e aço inoxidável), pelo que a limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação
014/2020 da DGS, é uma prática recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em
ambientes comunitários;
Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia consoante a
frequência de manipulação, de toque ou de utilização;
As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as superfícies
manipuladas ou tocadas por muitas pessoas e com muita frequência ao longo do dia (ex.: maçanetas de
portas, interruptores de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando
usados por várias pessoas, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras,
corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros);
No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de pessoas, e, muitas
vezes, por períodos de tempo mais prolongados, podem ser mais facilmente contaminadas e representar
um eventual maior risco para a transmissão do vírus. Assim, algumas áreas devem ser alvo de medidas
adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção, sempre que estejam em utilização, nomeadamente:
•

Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;

•

Áreas de atendimento ao público;

•

Refeitório/Bares escolares;

•

Instalações sanitárias;

•

Sala de professores;

•

Salas de aulas;

•

Salas de informática;

•

Biblioteca.

Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, de acordo com as
suas características, por forma a permitir a renovação do ar interior, idealmente, através de ventilação
natural pela abertura de portas e janelas. A utilização de ar condicionado não é permitida, uma vez que
este não possui o modo de extração.
A ESSPC tem um plano de higienização (anexo VII) que tem por referência a Informação da DireçãoGeral 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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Para aumentar a capacitação do pessoal não docente, responsável pela limpeza e desinfeção do edifício
escolar e pela gestão de resíduos, foram efetuadas formações sobre ações de limpeza e desinfeção do
recinto escolar, e utilização de EPI e materiais de limpeza.

ÁREA DE ISOLAMENTO
A área de isolamento está equipada com telefone móvel, cadeira, marquesa, água e alguns alimentos não
perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), SABA, toalhetes de papel,
máscara (s) cirúrgica (s), bata/avental descartável, proteção ocular, luvas descartáveis e termómetro.
Próximo desta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador
de sabão e toalhetes de papel, que ficará destinada à utilização exclusiva do doente com Sintomas/Caso
Suspeito.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
De forma a cumprir as regras de higiene e segurança, são tomadas as seguintes medidas no atendimento
ao público dentro do recinto escolar:
•

Garantir que o local destinado à espera dos utilizadores comporte apenas 1/3 da sua capacidade
normal;

•

Garantir que o atendimento em balcão se faz com a distância apropriada, respeitando a sinalização
devida, nomeadamente as marcas e sinalética no chão;

•

Atendimento em balcão através de barreiras físicas que limitam a proximidade entre os
colaboradores e os utentes;

•

Na entrega direta de materiais ou produtos, o responsável pela entrega deverá evitar, no limite das
suas possibilidades, o contacto direto com a outra pessoa ou com quaisquer objetos pessoais do
mesmo;

•

Cumprir com rigor os protocolos de limpeza explanados no plano de higienização interno,
nomeadamente desinfetar com frequência e com recurso a agentes adequados, todas as zonas
(ex.: zonas de atendimento, balcões, gabinetes de atendimento, áreas de espera, teclados do
computador, casas de banho, telefones, corrimãos, puxadores, etc.);

•

Incentivar a utilização da SABA por todos os utilizadores dos espaços de atendimento ao público;

•

Identificar pessoas consideradas de risco (por exemplo, idosos com mais de 65 anos e com
limitações físicas ou mentais percetíveis, grávidas, acompanhantes de criança de colo com idade
igual ou inferior a 2 anos) e aplicar a legislação referente ao atendimento prioritário.
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ANEXO II - UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS
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ANEXO III - FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS
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ANEXO IV - LAVAGEM DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO
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ANEXO V - MEDIDAS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA
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ANEXO VI - FORMULÁRIOS PARA A AUTORIDADE DE SAÚDE
1 – Informações
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2 – Registo de Contactos
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ANEXO VII - ORIENTAÇÕES PARA AS AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Os espaços onde decorre prática de atividade física, pelas suas características, podem ser locais de
potencial transmissão da infeção por SARS-CoV-2, quer por contacto direto e/ou indireto. Por isso, medidas
adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos:
•

Os alunos devem respeitar os circuitos de entrada e saída dos espaços para a prática de Educação
Física;

•

O aluno entra na aula com a máscara colocada, que só poderá ser retirada para a prática do
exercício físico, mediante a indicação do respetivo professor;

•

A máscara deve ser guardada pelo próprio aluno, num saco hermético trazido de casa e
devidamente identificado, com a etiqueta autocolante. Este saco será colocado em local indicado
pelo professor. Após a aula, o aluno deve recolocar a máscara antes de se dirigir aos balneários;

•

Sempre que a aula de Educação Física, seja a primeira/única aula da manhã/tarde, deve o aluno vir
equipado de casa;

•

O aluno deve ser portador de calçado próprio e exclusivo, para a prática de Educação Física;

•

Caso disponham de alternativa, os utilizadores devem evitar a utilização dos balneários e/ou
chuveiros/cabines de duche das instalações;

•

Antes e após o acesso aos espaços para a prática de Educação Física, devem os utilizadores,
proceder à desinfeção das mãos;

•

A utilização dos cacifos e cabides está sujeita às orientações do respetivo professor;

•

Os alunos devem respeitar o distanciamento social antes, durante e após a aula, seguindo sempre
as indicações dadas pelos professores e pelos funcionários que estarão afetos aos espaços
desportivos;

•

Durante a aula de Educação Física, cada aluno é responsável pelo material que lhe é entregue para
a concretização da mesma, não o devendo partilhar ou trocar com nenhum colega;

•

Todos os materiais, equipamentos e instalações, serão devidamente higienizados após cada
utilização.
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ANEXO VII – PLANO DE HIGIENIZAÇÃO
HIGIENIZAÇÃO GERAL
1. Limpar, com lixívia (anexo VII-a), interruptores e maçanetas das portas sempre que haja
entrada/saída de alunos e/ou professores;
2. Limpar, com lixívia (anexo VII-a), os corrimões após os intervalos e no final do dia;
3. Limpar, com lixívia (anexo VII-a), os pavimentos 2 vezes ao dia.

SALAS DE AULA
1. Troca de Professor
1. Higienizar secretária, cadeira, computador, teclado, rato, quadro e apagador na troca de professor

2. Troca de Turma
1. Abrir todas as persianas e janelas, caso alguma esteja fechada;
2. Varrer;
3. Mudar sacos dos caixotes do lixo;
4. Limpar com SANICLEAN C (anexo VII-b) as mesas e cadeiras e onde existir tinta de caneta;
5. Limpar com SANIFLOOR (anexo VII-c) as mesas, cadeiras, quadro, secretária e cadeira do
professor;
6. Higienizar secretária, cadeira, computador, teclado, rato, quadro e apagador;
7. Repetir o passo 5 utilizando lixívia (anexo VII-a);
8. Limpar, com lixívia (anexo VII-a), interruptores e maçanetas das portas;
9. Secar tudo com pano limpo;
10. Limpar o chão da sala com lixívia (anexo VII-a).

CASAS DE BANHO
Limpeza de hora a hora
1. Mudar sacos dos caixotes do lixo;
2. Limpar sanitas com SANICLEAN GERM A (anexo VII-d);
3. Limpar lavatórios e torneiras com SANICLEAN GERM A (anexo VII-d);
4. Limpar espelhos com SANIFLOOR (anexo VII-c);
5. Limpar, com lixívia (anexo VII-a), interruptores e maçanetas das portas;
6. Limpar o chão da sala com lixívia (anexo VII-a).

32
Rua Eduardo Castro Gandra, 4510-259 S. PEDRO DA COVA
Telefone 224632437/224630137 | www.esspc.pt |esspcova@gmail.com

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO PEDRO DA COVA, GONDOMAR
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 (VERSÃO 6.0)

ANEXO VII-a – LIXÍVIA
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ANEXO VII-b – SANICLEAN C
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ANEXO VII-c – SANIFLOOR
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ANEXO VII-d – SANICLEAN GERM A
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ANEXO VIII - DOCUMENTO DE MONITORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E
DESINFEÇÃO DAS INSTALAÇÕES
LOCAL:
Data
Hora

Data

Colaborador

Assinale com X
Data
Hora

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 
Manutenção (Descreva a operação):

Colaborador

Assinale com X

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Limpeza
Desinfeção 

Hora
Colaborador
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