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Plano de contingência – Corona Vírus SARS-CoV2 (Covid-19)
1. ENQUADRAMENTO
Na sequência das recomendações e orientações da Direção Geral de Saúde/DGESTE o plano de
contingência aqui expresso visa responder ao um cenário de epidemia pelo novo coronavírus.
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se
destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020
e ainda a orientação 024/2020, que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da
situação.
De acordo com o atual conhecimento sobre as formas de transmissão deste vírus, a mesma
ocorre de pessoa para pessoa, durante uma exposição próxima, através da disseminação de
gotículas respiratórias produzidas quando a pessoa infetada tosse, espirra ou fala.
O contacto das mãos com uma superfície ou objeto infetado e, em seguida, o contacto com a
boca, nariz ou olhos, pode conduzir também à transmissão da infeção.

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA
2.1. Efeitos de potencial infeção na escola
a) Perante caso suspeito
A suspensão de atividades letivas ou o cancelamento da participação em atividades previstas no
Plano Anual de Atividades, incluindo as mobilidades dos projetos ERASMUS + (envio e
acolhimento) serão ponderados caso a caso, atendendo-se ao teor das comunicações da
Autoridades competentes.
b) Após confirmação de caso suspeito
A confirmação de caso suspeito na Escola, ouvida a tutela (DGESTE/DGS), poderá levar a Direção
a suspender parcial e/ou totalmente as atividades. A comunidade Educativa, bem como as
Entidades competentes, serão devidamente informadas.
2.2. Plano de Prevenção
a) Divulgação da informação sobre as formas de transmissão do Covid-19 e procedimentos
de higienização preventivos (informação verbal e afixação de cartazes);
b) Informação acerca de procedimentos de prevenção diária:
 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante
pelo menos 20 segundos;
 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de
banho e sempre que as mãos estejam sujas;
 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
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 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas
com secreções respiratórias.
 Respeitar o distanciamento social de 2 metros em todos os espaços da escola.
c) Reforço dos procedimentos de limpeza e desinfeção das superfícies e áreas de uso
comum;
d) Disponibilização de gel desinfetante em áreas estratégicas
e) Disponibilização de máscaras aos colaboradores (EPI’s)
f) Encerramento de espaços não essenciais – Biblioteca, sala de convívio, ginásio, sala dos
professores (pavilhão 206)
Nota: O registo biométrico está suspenso, não deve ser utilizado.

2.3. Procedimentos internos adotados
2.3.1. Estrutura de comando e controlo - Definição de responsabilidades
a) Autoridades de Saúde:




Linha Saúde 24 – 800242424
Delegado Regional de Saúde: Manuel António da Silva Dias – 252 501 540/252 501 541
DGESTE/Delegado Regional de Educação: 218 433 910

b) Diretor da EPCIOR – Amadeu Dinis: 252 301210
Todas a situações relativas ao Covid-19 devem ser reportadas ao Diretor da Escola.
c) Responsável pela comunicação externa e interna relativamente ao Covid-19 – Nilza
Jardim: 252301210 (encaminhar a chamada para telemóvel)
Todas as solicitações exteriores e esclarecimentos internos sobre o tema devem ser
encaminhadas para a Técnica responsável.
d) Responsável pela triagem, monitorização e controlo de situações suspeitas – Arcélio
Sampaio: 252301210 (encaminhar a chamada para telemóvel)
Todos os casos suspeitos devem ser reportados ao responsável pela triagem.
No caso de impossibilidade de contacto com o responsável da triagem, a pessoa a
contactar é a responsável pela comunicação.
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e) Equipa de apoio à implementação do plano de contingência: Nilza Jardim; Arcélio
Sampaio; Amadeu Dinis; José Paiva; Olívia Pereira; Equipa de serviço diário (em regime
rotativo)
Área de isolamento – localização e trajeto
A sala de isolamento situa-se no pavilhão 206 (CEF/CNO) e é o Gabinete do Aluno, localizada ao
lado da sala dos professores. A casa de banho dos professores (devidamente assinalada) será
utilizada exclusivamente, quando e se surgirem situações suspeitas.
O trajeto a seguir para a área de isolamento deve ser o mais direto possível.
O encaminhamento para a área de isolamento tem como finalidade evitar ou restringir o
contacto direto com quem apresente os sintomas.

2.3.2. Procedimentos
Atendendo às orientações das entidades competentes, a EP Cior definiu os procedimentos
explicitados nos fluxogramas que se seguem e que devem ser do conhecimento de toda a
comunidade educativa.
a) Toda a Comunidade Escolar / Visitantes






Toda a comunidade escolar / visitantes têm que proceder à higienização das mãos à
entrada da Escola;
É obrigatório o uso de máscara no espaço da escola.
Os colaboradores devem informar os visitantes das condições de acesso à escola.
O acesso à escola para visitantes deverá ser agendado previamente
(preferencialmente).
O visitante deve aguardar autorização de entrada, fora do portão da escola, respeitando
a distância de segurança recomendada e restantes recomendações.

b) Colaboradores com sintomas/visitantes





O colaborador que apresente sintomas e se encontre em casa, aí deverá permanecer e
contactar a linha SNS24 e, em seguida, a responsável pela comunicação.
O(s) visitante(s) que se apresente(m) com sintomas ficam impedidos de entrar no
recinto.
O colaborador que se encontre no espaço escolar, e que se apresente sintomático,
deverá ser encaminhado para a área de isolamento (conforme fluxograma).
As máscaras de proteção devem ser solicitadas na secretaria, junto da equipa rotativa
de apoio.
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Caso o colaborador não consiga deslocar-se em segurança e pelos seus próprios meios
até à sala de contenção, deverá solicitar o auxílio de um outro colaborador, que deverá
colocar também uma máscara de proteção.
O colaborador que realiza o acompanhamento do colega deverá, findo o mesmo, na
casa de banho de apoio, descartar a máscara utilizada no contentor próprio e utilizar a
solução antissética presente no local para, de acordo com as instruções afixadas,
proceder à higienização das mãos.

c) Alunos com sintomas




O aluno que apresente sintomas e se encontre em casa, aí deverá permanecer e
contactar a linha SNS24 e, em seguida, a responsável pela comunicação.
O aluno que se encontre no espaço escolar, e que se apresente sintomático, deverá ser
encaminhado para a área de isolamento (conforme fluxograma).
As máscaras de proteção devem ser solicitadas na secretaria, junto da equipa rotativa
de apoio.
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Caso o aluno não consiga deslocar-se em segurança e pelos seus próprios meios até à
sala de contenção, deverá ser acompanhado pelo professor / colaborador a quem foi
sinalizada a situação, também devidamente protegido com uma máscara de proteção.
O professor / colaborador que realiza o acompanhamento do aluno deverá, findo o
mesmo, na casa de banho de apoio, descartar a máscara utilizada no contentor próprio
e utilizar a solução antissética presente no local para, de acordo com as instruções
afixadas, proceder à higienização das mãos.
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d) Responsáveis pela avaliação de casos suspeitos





Devem estar devidamente equipados com os EPI recomendados e disponíveis na sala
dos professores do Pav. 206, à entrada da sala de contenção.
Monitorizam os casos suspeitos de acordo com a Ficha de Acompanhamento (em anexo)
e orientação DGS 006/2020, de 26 de fevereiro de 2020.
Perante um caso validado, os responsáveis contactam de imediato a linha SNS24,
conforme a orientação DGS 006/2020 e providenciam a limpeza e desinfeção do espaço.
Finda a avaliação do caso suspeito, os responsáveis devem, na casa de banho de apoio,
descartar os EPI utilizados no contentor próprio e utilizar a solução antissética presente
no local para, de acordo com as instruções afixadas, proceder à higienização das mãos.
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