PLANO DE CONTINGÊNCIA
COVID-19 (SARS-CoV-2)
1. Enquadramento
a. O que é o Corona Vírus – COVID-19?
 Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano e
são bastante comuns em todo o mundo. O COVID-19 é uma doença causada por uma nova
estirpe de coronavírus identificada na cidade de Wuhan (China) em dezembro de 2019.

b. Principais sintomas.
 Após exposição a alguém infetado com COVID-19, podem surgir os sintomas semelhantes
a uma gripe comum:
Febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória), cansaço
 De forma geral, estas infeções associadas ao sistema respiratório, podem evoluir para uma
doença mais grave, como pneumonia
em pessoas com sistema imunitário
mais fragilizado, pessoas mais velhas, e
pessoas com doenças crónicas como
diabetes,
cancro
e
doenças
respiratórias.

c. Transmissão da Infeção.
 A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que ocorra durante uma
exposição próxima a pessoa com o COVID-19, através da disseminação de gotículas
respiratórias produzidas quando a pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem
ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda por
contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o
contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).

d. Tempo de incubação.
 O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias,
segundo as informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de
precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data
da última exposição a caso confirmado.
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2. Medidas de higiene profilática nas escolas do Agrupamento:
a. Princípios gerais de prevenção:
 As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta
(via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfície/objetos
contaminados).
















Lavar as mãos com frequência – com sabão e água durante pelo menos 20 segundos, ou
esfregar as mãos com gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool (se não for
possível lavar as mãos). Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados
preferencialmente sabão e água.
Ao assoar, tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável
sempre que for necessário. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo
e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartável,
poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar
para o ar ou para as mãos.
Os alunos, trabalhadores e visitantes da Escola, devem lavar/desinfetar as mãos:
o Antes de sair de casa
o Ao chegar à Escola
o Após usar a casa de banho
o Após intervalos e atividades letivas
o Antes das refeições, incluindo lanches
o Antes de sair da Escola
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.
Não partilhar material escolar ou brinquedos (lápis, borracha...)
Evitar partilhar comida e outros bens pessoais (objetos pessoais, copos, telemóveis...)
Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum.
Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não se deslocar
diretamente para nenhum estabelecimento de saúde.
Consultar regularmente informação em www.dgs.pt
Está recomendado o uso de máscaras de proteção na população em geral, estudantes
ou trabalhadores, dentro dos Estabelecimentos de Educação.
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b.

Pessoas provenientes de áreas afetadas pelo COVID-19 ou que tenham contactado

com pessoas provenientes de:

o Itália, China, Coreia do Sul, Irão, Japão e Singapura e outros locais
que sejam considerados focos de infeção.
 Devem, por princípio de precaução de saúde pública, respeitar um período de isolamento
profilático domiciliário de 14 dias após o seu regresso, durante o qual deverão vigiar o
eventual aparecimento de sintomas (tosse, febre ou dificuldade respiratória).
 Estar atentos ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória, no próprio ou
nas pessoas com quem convive de perto;
 Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;
 Lavar frequentemente as mãos, sobretudo antes das refeições e após uso da casa de
banho;
 Telefonar para a Linha SNS24 (808 24 24 24) caso apareça algum dos sintomas referidos
(no próprio ou nos seus conviventes), e seguir as orientações.

c. Estabelecer uma área de isolamento:
 Nas Escolas do Agrupamento estão estabelecidas áreas específicas indicadas no ponto
“4- Medidas de isolamento perante um caso suspeito”.
 A área de isolamento (sala, gabinete, secção, zona), deve possuir revestimentos lisos e
laváveis (por exemplo, não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área
deverá estar equipada com:
a. telefone;
b. cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do estudante ou trabalhador
suspeito de infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso e o
eventual transporte pelo INEM);
c. kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
d. contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico com espessura
de 50 a 70 microns, brancos do Grupo III);
e. solução antisséptica de base alcoólica a 60% (disponível no interior e à entrada
desta área);
f. toalhetes de papel;
g. máscara(s) cirúrgica(s);
h. luvas descartáveis;
i. termómetro.
 Nesta área, ou próxima dela, deve existir uma instalação sanitária devidamente
equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a
utilização exclusiva do caso suspeito. Os estudantes e trabalhadores de cada escola
deverão ser informados da localização da área de isolamento.
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3. Procedimentos de prevenção no regresso às atividades escolares:
a. Os alunos e trabalhadores e pessoas externas à Escola, devem cumprir com seguintes
indicações:
1. Alunos e Trabalhadores
 Antes de se dirigirem para a escola
a. Deve verificar se tem temperatura fora do normal e se verificar estar com a
temperatura superior ao normal, não saia de casa, contacte a Linha 24 e informe o
Diretor de Turma ou o superior hierárquico por e-mail;
b. Deve lavar as mãos e equipar-se com máscaras antes de sair de casa, fazendo-o
próximo do horário de início das atividades escolares, mas, de forma a poder estar
à hora marcada na sala de aula e a tempo do início das atividades.
 Ao chegar à Escola
a. No exterior do recinto escolar deve, com a máscara colocada, manter o
distanciamento físico em relação às outras pessoas que se encontrem presentes e
aguardar ordeiramente a sua vez de entrar;
b. Depois de entrar, uma Assistente Operacional de serviço dispensará ao
Aluno/Trabalhador gel alcoólico para desinfetar as mãos;
c. Depois da fase de receção, o Aluno/Trabalhador deve dirigir-se de imediato para o
bloco da sua sala, utilizando o percurso mais curto e mantendo sempre o referido
distanciamento físico dos restantes elementos presentes na escola.
 No acesso aos blocos e pisos das respetivas salas de aula e salas de Professores
a. As portas de entrada nos blocos devem estar totalmente abertas;
b. A entrada no bloco de salas de Professores ou de aulas deve ser na ordem de
chegada, aguardando a distância física em relação aos outros;
c. Dentro dos blocos deve-se evitar tocar em objetos, manípulos de portas, corrimãos
etc.;
d. O Aluno/Professor ao subir ao piso superior, deve utilizar sempre o lado direito da
escada de acesso, deixando o lado esquerdo da mesma para os que eventualmente
tenham de a descer, aguardando a distância entre 1,5 metros ao que sobe à frente;
e. Os corrimãos deverão ser limpos e desinfetados pelo menos duas vezes de manhã
e duas vezes à tarde, de acordo com o documento “Informação da Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a
colaboração das Forças Armadas”.
 Ao usar salas de aula
a. As salas de aulas deverão estar arejadas com as janelas abertas e portas abertas
para evitar que se manipulem portas e janelas, diminuindo assim os riscos de
contágio por contacto;
b. Se for necessário fechar ou abrir portas, janelas ou estores ou ligar e desligar luzes,
deve ser o Professor a fazê-lo através dos respetivos puxadores ou botões,
recorrendo ao uso de lenços ou toalhetes de papel descartáveis e limpos,
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depositando-os de seguida no lixo, garantindo que no final do seu uso reponha as
condições inicialmente encontradas;
c. Os alunos deverão entrar, sentando-se um aluno por secretária e de modo a encher
a sala a partir dos lugares mais distante da porta de entrada, aí permanecendo até
ao final da aula;
d. As saídas são feitas a partir dos lugares mais próximos para os mais distantes da
porta de saída;
e. No final de cada utilização das salas e sempre que haja mudança de turma os/as
Assistentes Operacionais deve proceder à desinfeção dos espaços e superfícies, de
acordo o indicado no documento “Informação da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a
colaboração das Forças Armadas”.
 Ao usar a sala dos Professores ou a sala de Pessoal não docente
a. Cada trabalhador deve ocupar um lugar, garantindo um espaço de distanciamento
entre lugares de, no mínimo 1,5 metros;
b. Se alguém necessitar de se ausentar por ter terminado a sua necessidade do uso do
espaço ou por ter de realizar uma atividade, deve desocupar o espaço e retirar das
mesas todos os seus bens, solicitando de imediato a desinfeção desse local, mesa e
cadeira usados, de acordo o indicado no documento “Informação da Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a
colaboração das Forças Armadas”.
 Ao usar a bibliotecas e salas de informática
a. A biblioteca e as salas de informática devem ver reduzida para um terço a sua
lotação máxima e dispor de sinalética que indique os lugares que podem ser
ocupados por forma a garantir as regras de distanciamento físico;
b. Quando algum lugar ficar vago por um utilizador anterior, a mesa deve ser liberta
dos bens pessoais, ser limpa e desinfetada de imediato, assim como a cadeira e
equipamentos usados, de acordo o indicado no documento “Informação da
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral
de Saúde e a colaboração das Forças Armadas”;
c. Os livros utilizados devem ser arrecadados numa sala considerada “suja” anexa à
Biblioteca, durante 3 (três) dias, antes de voltar às prateleiras da biblioteca sendo
previamente desinfetada a capa com pano humedecido com desinfetante;
d. Na sala considerada “suja” anexa à Biblioteca, deverão estabelecer-se mesas de
material em resguardo, com grupos de equipamentos, livros ou trabalhos em
tabuleiros com recurso a tampas e caixas de resmas de papel, com a identificação
das datas de depósito.
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 Aos intervalos
a. Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos
permanecer, em regra, dentro da sala a fim de evitar o aglomerado de alunos no
recinto escolar;
b. Os alunos devem aproveitar os intervalos para utilizarem os WC, não descurando o
civismo e o respeito pelas normas de segurança e distanciamento físico;
 O uso casa de banho
a. Os urinóis, sanitas e lavatórios devem ser usados cuidadosamente e com
responsabilidade para minimizar ao máximo a contaminação de outros objetos e
pessoas;
b. As casas de banho serão objeto de desinfeção pelo menos duas vezes de manhã e
duas vezes à tarde, como constam nas regras do documento “Informação da
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral
de Saúde e a colaboração das Forças Armadas”.
 A utilização dos serviços de reprografia
a. As cópias devem ser solicitadas por e-mail, havendo o prazo de 48horas para o
material solicitado ser entregue;
b. Na reprografia, para o levantamento de cópias, só poderá estar uma pessoa de cada
vez.
 A utilização dos serviços de papelaria
a. A aquisição de material escolar junto da papelaria, deve ser solicitada pelo Diretor
de Turma, através de uma relação de necessidades com a indicação dos nomes dos
alunos em causa;
b. Para pagamento, o Diretor de turma deverá reunir os cartões dos respetivos alunos
devendo ter o cuidado de os desinfetar.
 A utilização da sala de convívio dos alunos
a. Não é permitida a presença de alunos na sala de convívio.
2. Pessoas externas à Escola
 Só poderão entrar no recinto escolar com a máscara devidamente colocada e se tiverem
marcação prévia para tratar de assuntos com os serviços;
 Acesso aos Serviços Administrativos
a. Na portaria deverão consultar os serviços identificando o visitante e a possibilidade
do atendimento;
b. Havendo a permissão de entrada, salvaguardar o uso correto da máscara e
higienização das mãos;
c. O visitante deverá dirigir-se ao bloco A e ser recebido por um Assistente
Operacional que o encaminhará aos serviços, garantindo o máximo de 2 pessoas na
Secretaria.
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 Entrega de trabalhos dos alunos
a. No caso de entrega de trabalhos efetuados por alunos para a necessária correção
pelos docentes, deve fazer um agendamento da entrega junto de um assistente
operacional;
b. Na portaria, deverá ser efetuada uma consulta à telefonista sobre a possibilidade
de o visitante entrar;
c. Havendo a permissão de entrada, salvaguardar o uso correto da máscara e
higienização das mãos;
d. O visitante deverá dirigir-se ao bloco A e ser recebido pelo Assistente Operacional
através de uma janela, que deve ter um tabuleiro (tampas ou caixas de resmas de
papel) devidamente preparado, devendo o visitante colocar os trabalhos na
respetiva caixa e sobre os trabalhos ser colocado um papel com a identificação da
data de entrega e do Professor a que se destina;
e. Colocar os trabalhos na sala “suja” anexa à Biblioteca e avisar de imediato o
Professor da receção desse material e informá-lo de que os poderá levantar daí a
3(três) dias no mínimo.
f. O professor deverá, depois da correção, entregar ao DT ou enviar uma digitalização
dos mesmos.
 Receção de equipamentos informáticos
a. Os procedimentos são idênticos aos assinalados para o caso da entrega dos
trabalhos dos alunos para a correção pelos professores;
b. Neste caso, o equipamento, deve entregue através de uma janela e ser posto em
funcionamento na presença do apresentante, para verificar se o equipamento
trabalha e está em conformidade;
c. Após este ensaio, deve ser passado um documento de receção com a indicação do
estado do equipamento entregue e com a indicação de que funciona ou não;
d. Depois do ensaio de conformidade deve ser colocado num tabuleiro e levado de
imediato para a sala “suja” anexa à Biblioteca, onde deverá ser totalmente
desinfetado e colocado em resguardo por 3 (três) dias, antes de ser guardado no
armário usual ou ser reutilizado.

b. Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em
locais abertos ao público;
 Continuam suspensas as visitas de estudo e outros eventos ou atividades que impliquem
a deslocação às escolas de pessoas não afetas ao Agrupamento.

c. Suspensão ou redução do período de atendimento, consoante o caso;
 Serviços Administrativos:
1. Deve-se privilegiar o atendimento ao público por telefone ou por email das:
a. Das 09:30 às 16:30.
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2. As horas de atendimento ao público são reduzidas para dois momentos:
a. Período da manhã das 10:30 às 12:00.
b. Período da tarde das 14:30 às 16:00.
3. Nos Serviços Administrativos só poderão ser atendidos, no máximo, duas pessoas ao
mesmo tempo;
4. Os utentes deverão usar máscara e, previamente, higienizar as mãos com gel alcoólico
(se não for possível lavar as mãos) antes de serem recebidos pelos Assistentes
Técnicos;
5. Evitar os cumprimentos sociais por contacto;
6. As pessoas externas ao Agrupamento têm de agendar previamente o atendimento.
 Receção de Encarregados de Educação pelos Professores Titulares de Turma/ Diretores
de Turma:
1. O Professor titular de Turma/Diretor de Turma e os Encarregados de Educação devem
privilegiar outras formas de contacto, evitando as situações presenciais;
2. Em caso de ser absolutamente necessário o atendimento presencial, os Encarregados
de Educação deverão previamente higienizar as mãos com gel alcoólico (se não for
possível lavar as mãos) antes de serem recebidos pelo profissional de educação;
3. Evitar os cumprimentos sociais por contacto;
4. No final do Período Letivo, cada Professor Titular de Turma/Diretor de Turma
procederá ao envio, via CTT, da ficha de avaliação aos Encarregados de Educação.

d. Funcionamento do bar, refeitórios e utilização de outros espaços comuns.
 Fornecimento de alimentos pelo Bar aos utentes:
1. O bar manter-se-á encerrado.
 Fornecimento de refeições no Refeitório:
1. 1. O refeitório manter-se-á encerrado.

4. Medidas de isolamento perante um caso suspeito
a. O QUE É UM CASO SUSPEITO?


b. Procedimentos em caso suspeito:
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 Qualquer Aluno, Assistente Operacional, Assistente Técnico ou Docente com critérios
compatíveis com a definição de caso suspeito de doença por COVID-19, ou alguém que
identifique um Aluno ou Trabalhador do Agrupamento nestas circunstâncias, deverá
informar imediatamente a Direção da Unidade Orgânica.
 O(s) assistente(s) deve(m) prestar toda a assistência necessária ao aluno ou ao trabalhador
suspeito, mas deverá(ão) colocar, momentos antes de iniciar esta assistência, os EPI.
 O suspeito deve manter-se sempre com a máscara cirúrgica colocada, havendo o cuidado
de verificar se a máscara se encontra bem ajustada de modo a permitir a oclusão completa
do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma
adaptação à máscara, complementando-a com um lenço de papel.
Sempre que a máscara estiver húmida, o suspeito deverá substituí-la por outra.
 O(s) assistente(s) deve(m) certificar-se que o mesmo se desloca para a área de isolamento
ou acompanhá-lo(a) até à mesma. Se o suspeito for um aluno, o acompanhamento deverá
ser efetuado até à área de isolamento. Em qualquer dos casos, sempre que possível, devem
manter a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente.
 A área de isolamento da Escola EB-23/S João Garcia Bacelar da Tocha localiza-se no ponto
assinalado a vermelho com acesso pela porta do lado Norte do edifício situada próximo do
local assinalado:

2

1

3

1

2

3
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 A área de isolamento da Escola EB1 e Jardim de Infância de Tocha localiza-se no ponto
assinalado a vermelho

 A área de isolamento da Escola EB1 de Sanguinheira localiza-se no ponto assinalado a
vermelho.
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 A área de isolamento do Jardim de Infância de Sanguinheira localiza-se no ponto assinalado
a vermelho

 A área de isolamento da Escola EB1 de
Gesteira localiza-se no ponto assinalado a
vermelho
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 O percurso estabelecido até à área de isolamento deverá evitar: locais de maior
aglomeração de pessoas, preferencialmente ser utilizadas escadas, não devendo
idealmente ser usados os corrimãos como apoio ou o uso de ascensores, de forma a evitar
contaminação de superfícies.
 Já na área de “isolamento”, o suspeito deve contactar a Linha SNS24. No caso do suspeito
estar impossibilitado ou se for um(a) jovem ou criança, o acompanhante, deve contactar a
linha:

SNS 24 (808 24 24 24).
 Após avaliação, a Linha SNS 24 informa o suspeito ou o acompanhante:
a. Se não se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: define os
procedimentos adequados à situação clínica do estudante ou trabalhador;
b. Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: a Linha SNS 24 contacta a
Linha de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde (DGS), para validação
da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:
i. Caso Suspeito Não Validado: fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador ou aluno.
O estudante ou trabalhador informa o acompanhante da não validação, e este
último deverá informar a Direção da Unidade Orgânica.
ii. Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde
Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O
acompanhante informa a Direção da Unidade Orgânica da existência na
instituição de um caso suspeito de COVID-19 validado.
 O(s) assistente(s) que presta(m) assistência, para além do cumprimento das precauções
básicas de controlo de infeção deve proceder à higiene das mãos, após contacto com o
caso suspeito.

5. Procedimentos perante um caso suspeito validado:
 No caso suspeito validado, o Diretor informa de imediato o Delegado Regional de
Educação do Centro.
 O estudante ou trabalhador doente deverá permanecer 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
realização de exames laboratoriais no INSA;
 O caso suspeito validado, durante o período de espera pela chegada da equipa do INEM
ativada pela DGS, deverá permanecer na área de isolamento sendo-lhe vedado o
contacto com outro(s) estudantes ou trabalhadores. Não são permitidas deslocações
adicionais nas instalações da Escola.
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 A ambulância do INEM deverá entrar nas instalações escolares pelo portão com a seta
amarela).
 O acesso dos outros estudantes ou trabalhadores à área de isolamento fica interditado
(exceto elemento da Unidade Orgânica que presta assistência);
 A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua
vez informa a Autoridade de Saúde Local.
 A Autoridade de Saúde Local informa o diretor da Unidade Orgânica dos resultados dos
testes laboratoriais e:
1. Se o caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais da unidade orgânica, incluindo limpeza e desinfeção da área
de isolamento.
2. Se o caso for confirmado, a área de isolamento deve ficar interditada até à validação
da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta
interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde Local.
3. A Escola Deve:
a. Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
b. Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade
de estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto
de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados
por este);
c. Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura
de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser
segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos
hospitalares com risco biológico.

6. Procedimento de vigilância de contactos próximos
a. Considera-se contacto próximo uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, mas
que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de
exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância.

b. O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
 Alto risco de exposição, definido como:
1. Estudante da mesma turma ou grupo de trabalho do caso;
2. Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros)
do caso;
3. Estudante ou trabalhador que esteve cara-a-cara com o caso confirmado ou que
esteve com este em espaço fechado;
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4. Estudante ou trabalhador que partilhou com o caso confirmado louça (pratos, copos,
talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar
contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias).
 Baixo risco de exposição (casual), definido como:
1. Estudante ou trabalhador 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 cara-a-cara não superior a 15
minutos, tosse ou espirro);
2. Estudante(s) ou trabalhador(es) 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).

c. Deverão ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos,
relativamente ao início de sintomatologia.
Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação
com a Unidade Orgânica, devem proceder da seguinte forma:

Vigilância de contactos próximos
“alto risco de exposição”
− Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local
durante 14 dias desde a última exposição;
− Auto monitorização 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.

“baixo risco de exposição”
− Auto monitorização diária
dos sintomas da COVID-19,
incluindo febre, tosse ou
dificuldade em respirar;
− Acompanhamento da
situação pelo médico

 Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);
 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente,
informar, aconselhar e referenciar, se necessário).
 O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de
precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data
da última exposição a caso confirmado.

7. Condições para a manutenção da atividade escolar perante um caso confirmado:
a. De acordo com as orientações emanadas pela Entidade Regional e Local de Saúde, perante
um caso confirmado, o respetivo estabelecimento encerra durante o período necessário
para a sua higienização ou pelo período de quarentena;

b. Ainda sob as orientações emanadas pela Entidade Regional e Local de Saúde, as condições
mínimas de funcionamento, poderão ser as seguintes:
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 Perante um cenário de apenas suspensão do funcionamento de refeitório mantêm-se
as atividades letivas apenas durante o período da manhã, devendo os alunos regressar
a casa mais cedo;
 Perante um cenário de apenas suspensão da utilização de um determinado espaço
comum:
1. Bar – interdita-se o acesso ao mesmo, até que volte a ser permitida a sua utilização;
2. Pavilhão Gimnodesportivo/balneários – suspendem-se as aulas de Educação Física;
3. O atendimento ao público (Serviços Administrativos ou Diretores de Turma) só será
efetuado por telefone ou por email e nunca de modo presencial;
 Perante um cenário de evicção preventiva de trabalhadores, as condições mínimas para
assegurar o funcionamento da escola Sede, são as seguintes:
1. Escola EB-23/S João Garcia Bacelar da Tocha:
Atividades
Número de elementos
Portaria
1
Bufete
2
Manutenção e Limpeza/desinfeção das instalações
5
Refeitório
Dependente da Empresa
PBX
1
Serviços Administrativos
2
2. Escola EB1 da Tocha – 3 Assistentes Operacionais
3. Escola EB1 da Sanguinheira – 1 Assistente Operacional
4. Escola EB1 da Gesteira – 1 Assistente Operacional
 O encerramento da Escola Sede será efetuado se determinado pela Autoridade de Saúde
Local, após avaliação epidemiológica da situação. Em caso de encerramento, as
atividades que necessitam de ser mantidas, se possível, são as seguintes:
Atividades
Número de elementos
Direção
1
Portaria
1
Serviços Administrativos
2
PBX
1
 No caso de eventual encerramento dos Estabelecimentos de Ensino pertencentes ao
Agrupamento, fornecer-se-ão aos Pais e Encarregados de Educação informações
referentes ao período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar, por escrito
e através da página da internet : www.aegandaramar.com
Tocha, 13 de maio de 2020
P’O Diretor,

JOÃO LUÍS
ANDRADE DOS
SANTOS

Assinado de forma digital
por JOÃO LUÍS ANDRADE
DOS SANTOS
Dados: 2020.05.13
15:21:20 +01'00'
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