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1. FINALIDADE E OBJETIVOS 
 

A finalidade do Plano de Contingência é preparar o Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca para enfrentar, de 

modo adequado, uma pandemia de COVID-19 e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente 

familiar e social de toda a comunidade educativa. 

Os seus principais objetivos são: 

• Adotar medidas de prevenção e contenção da propagação do COVID-19; 

• Definir a estrutura de decisão, coordenação e monitorização; 

• Definir a coordenação com as organizações e entidades externas; 

• Preparar a resposta, para diminuir as condições de propagação da pandemia;  

• Informar a comunidade educativa sobre as medidas de prevenção; 

• Capacitar a comunidade educativa para a adoção de comportamentos preventivos adequados; 

• Intervir no ambiente escolar, no sentido de facilitar comportamentos preventivos; 

• Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as de saúde, envolvidas na 

resposta à pandemia. 

• Garantir a comunicação eficaz e célere entre todos os intervenientes na avaliação e gestão do risco, na 

execução de eventuais medidas de resposta e com a comunidade educativa em geral; 

 

2. ENQUADRAMENTO 
 

O presente Plano descreve os procedimentos a adotar perante “alunos, docentes, trabalhadores não docentes e 

visitantes”, que se desloquem às instalações do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca. 

Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da 

COVID-19.  

As situações não previstas neste Plano devem ser avaliadas caso a caso pela Direção do Agrupamento. 

A definição apresentada na tabela 1 é baseada na informação disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção 

e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e é a adotada pelo Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca. 

 

Tabela 1. Critérios clínicos e critérios epidemiológicos 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória 

aguda (febre ou tosse 

ou dificuldade 

respiratória) 

requerendo ou não 

hospitalização. 

e 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa1 nos 14 dias 

antes do início de sintomas.  
 

ou 
 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-

2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas.  
 

ou 
 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde 

onde são tratados doentes com COVID-19. 
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Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se deve deslocar ao 

Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, nem aos serviços de saúde, mas ligar para a linha Saúde 24 (808 24 24 

24). Deve seguir as orientações que lhe forem transmitidas e informar a sua chefia direta.  

Este plano de contingência dá resposta ao documento divulgado pela DGESTE “Documento Orientador para 

Plano_Contingência_ESCOLAS”. Recorde-se que, na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de 

Saúde Nacionais determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que 

minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais. 
 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) também 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, que são atualizadas pela DGS 

de acordo com a evolução da situação. 
 

Este documento, que deve ter em conta cada estabelecimento (cumprindo o disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, 

de 02/03/2020), designado por plano de contingência, considerou a estrutura proposta pela DGAEP: define um 

conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da resposta de cada escola, centrando-se nas 

questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes 

e visitantes, assegurando a continuidade da atividade. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das recomendações e 

informações emitidas e a emitir pela DGS. 
 

2.1. Explicitação do que é o Corona Vírus – Covid-19 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. Normalmente 

estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir 

para uma doença mais grave, como pneumonia. 
 

2.2. Principais sintomas 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

• febre 

• tosse 

• falta de ar (dificuldade respiratória) 

• cansaço 
 

2.3. Tempo de incubação e formas de transmissão 

Período de incubação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas 

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. 

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 (superfícies/objetos contaminados). 
 

Transmissão da infeção 

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se: 

• Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

• Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

• Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a 

pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada 

tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas 

https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/
https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/
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e ainda através do 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). 
 

2.4. Procedimentos preventivos 

Regresso de deslocações ao estrangeiro 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações ao estrangeiro, 

recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas deslocações, principalmente para países 

ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde. 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em contacto próximo 

e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, 

devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao 

dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos 

sociais com contacto físico. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 24) que 

analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 

 

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

3.1. Identificação dos efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes pode causar 

na escola. 

Pelo contacto que têm com a população escolar, similar a uma situação de atendimento ao público, todos os alunos, 

docentes e trabalhadores não docentes têm um maior risco de infeção. 

 

No caso de não presença de alunos, não existe nenhuma atividade que seja imprescindível dar continuidade. 
 

Estratégias alternativas:  

As atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho ou de realização de tarefas, designadamente 

pelo recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências e o acesso remoto dos alunos serão ponderadas 

oportunamente, considerando, contudo, a previsível impossibilidade. Uma grande parte dos alunos não dispõe de 

infraestruturas tecnológicas que lhes permita ter acesso conteúdos ou aulas à distância! 

 

No caso de presença de alunos: 
 

1. É imprescindível dar continuidade às seguintes atividades: 

• Funcionamento da Direção do Agrupamento; 

• Funcionamento dos Serviços Administrativos; 

• Funcionamento da cozinha e refeitório; 

• Funcionamento de blocos (abertura, operacionalização, vigilância e limpeza dos pavilhões e recreios por 

assistentes operacionais); 

• Aulas (presença de docentes de EPE / 1.º ciclo / 2.º ciclo / 3.º ciclo / secundário / profissional); 
 

2. Atividades que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar:  

• funcionamento de bares de professores; 

• funcionamento de bares de alunos; 

• funcionamento de bibliotecas; 

• reuniões de trabalho presenciais; 

• reuniões com encarregados de educação; 
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• entrada de visitantes; 

• atividades externas e/ou de grande grupo (visitas de estudo, aulas de campo,…) 
 

3. Recursos essenciais:  

• eletricidade, água e gás; 

• transportes públicos; 

• bens alimentares para confeção de refeições; 

• produtos de higiene pessoal; 

• produtos de desinfeção; 

• produtos de limpeza em geral; 

• produtos de primeiros socorros. 

 
 

3.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por covid-19. 

3.2.1. Área de “isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma; 

A colocação de um aluno, docente, trabalhador não docente ou visitante numa área de “isolamento” visa impedir que 

outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível 

na escola e na comunidade. 
 

Tabela 2. Áreas de isolamento 

Estabelecimento de ensino / instalação Área de isolamento 

Escola Secundária de Ponte da Barca Pavilhão Gimnodesportivo – Sala de professores 

Escola Básica Diogo Bernardes Polidesportivo coberto – Sala de professoras 

Escola Básica de Crasto Edifício Principal – Sala de professores piso 2 

Escola Básica de Entre Ambos-os-Rios Edifício Principal – Sala de apoio piso 2 
 

Estas áreas de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos utentes do espaço com a 

pessoa doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito) e 

permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes utentes.  

As áreas de isolamento referidas têm ventilação natural e possuem revestimentos lisos e laváveis (não devem possuir 

tapetes, alcatifa ou cortinados).  
 

Estas áreas estão equipadas com: 

• cadeira e ou marquesa para descanso e conforto da pessoa, enquanto aguarda a validação de caso e o 

eventual transporte pelo INEM; 

• kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

• contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico;  

• solução antisséptica de base alcoólica – SABA, disponível no interior e à entrada desta área; 

• toalhetes de papel;  

• máscara(s) cirúrgica(s);  

• luvas descartáveis;  

• termómetro.  
 

Nesta área, ou próxima desta, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador 

de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva da pessoa com Sintomas/Caso Suspeito.  

Toda a comunidade escolar dos Estabelecimento de Ensino do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca será 

informada da localização das áreas de isolamento e contacto do respetivo Coordenador de Segurança. 
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Quando uma pessoa com sintomas se dirige para a “área de isolamento”, terá que se fazer acompanhar de telefone. 

O circuito a privilegiar deve ser o mais direto, mas evitando os locais de maior aglomeração de outras pessoas. 

 
 

3.2.2. Procedimentos específicos 
 

COMUNICAÇÃO INTERNA 
 

Processo de comunicação interna, relativo a alerta de pessoa com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis 

com a definição de caso suspeito de COVID-19). No caso de identificação de pessoa com sintomas e critérios 

compatíveis com a definição de caso suspeito de doença por COVID-19, a própria pessoa, ou alguém que identifique 

outra pessoa nestas circunstâncias, deve comunicar imediatamente de forma célere e expedita, de preferência por 

telefone, ao seu Coordenador de Segurança e dirigir-se para a área de isolamento definida para o efeito. 

 

Tabela 3. Coordenadores de Segurança 

Estabelecimento de ensino Coordenador de segurança Telefone 

Escola Secundária de Ponte da Barca Maria Isabel Esteves 258 480 150 

Escola Básica Diogo Bernardes Filipe Miguel Rego 258 452 254 

Escola Básica de Crasto Carlos Alberto Ferreira 258 480 160 

Escola Básica de Entre Ambos-os-Rios Maria do Sameiro Estrela 258 839 230 

 

As áreas de isolamento estão devidamente identificadas na porta com a inscrição “Área de Isolamento COVID-19”. 
 

 

 

PRINCIPIOS GERAIS DE PREVENÇÃO 
 

Procedimento de higienização das mãos:  

• lavar as mãos com frequência, com sabão e água pelo menos durante 20 segundos; 

• ou esfregar as mãos com gel alcoólico pelo menos 70% se não for possível lavar as mãos com água e sabão; 

• se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente sabão e água; 

• toda a comunidade educativa (incluindo visitantes) deve lavar as mãos: 

- antes de sair de casa; 

- ao chegar à escola; 

- após usar a casa de banho; 

- após intervalos; 

- antes das refeições, incluindo lanches; 

- antes de sair da escola; 

- evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos; 
 

Procedimentos de etiqueta respiratória:  

• cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, tossir ou 

espirrar; 

• 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; 

• higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias;  



                             Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 
 

Escola Secundária de Ponte da Barca 
Cód. Agr.: 152626 

 
 

7 
 

 

 

Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica: 

• o uso de máscaras de proteção na população em geral ou colaboradores não está recomendado, uma vez 

que não há qualquer evidência de benefício do seu uso fora de estabelecimentos de saúde; 

• porém, em caso de risco mais elevado de contacto com pessoas doentes, é fortemente recomendado o 

uso do equipamento de proteção individual adequado no desempenho das suas funções, como é o caso 

de acompanhamento de caso suspeito para a área de isolamento, onde deve o acompanhante e a pessoa 

com sintomas usar máscara e manter distância de segurança (as mascaras encontram-se disponíveis nas 

áreas de isolamento); 

• no momento da colocação e remoção de máscara, deve-se observar a realização criteriosa dos 

procedimentos de higienização de mãos acima descritos e de descarte das respetivas máscaras; 
 

Procedimentos de conduta social: 

• evitar contactos desnecessários; 

• manter distância de segurança; 

• evitar o aperto de mão; 

• evitar reuniões presenciais e locais de trabalho partilhados; 

• evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória. 
 

Procedimentos de análise de sintomas em casa: 

• as pessoas que em casa sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em casa e não 

se deslocar para a escola, escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde. Em caso de sintomas ou dúvidas 

contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.  
 

Procedimentos gerais de limpeza: 

• limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum; 
 

Procedimentos de atualização de informação: 

• consultar regularmente informação em www.dgs.pt. 
 

 

 

PROCESSO INTERNO DE REGISTO DE CONTACTOS COM O CASO SUSPEITO  
 

Os registos de contactos com o caso Suspeito deverão ser efetuados no formulário que se apresenta no Anexo 3. 
 

3.2.3. Responsabilidades 
 

Fica estabelecido que: 

1. Todos os alunos, docentes e trabalhadores não docentes têm a obrigação de reportar, uma situação de 

doença enquadrada como pessoa com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de 

caso possível de COVID-19; 

2. Sempre que for reportada uma situação de pessoa com sintomas, a chefia direta da pessoa informa, de 

imediato, o Coordenador de Segurança, conforme a instalação em que se encontre; 

3. Na entrada dos blocos deve estar divulgado, em local bem visível, o contacto do Coordenador de Segurança 

e a localização da área de isolamento;  

4. O Coordenador de Segurança indica, nos casos em que esta precisa de acompanhamento (exemplo: aluno 

ou adulto com dificuldade de locomoção), um trabalhador que preste assistência telefónica à pessoa com 

Sintomas durante o período de isolamento. 

http://www.dgs.pt/
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Tabela 4. Acompanhantes de pessoa com sintomas na área de isolamento 

Estabelecimento de ensino / instalação Acompanhante(s) 

Escola Secundária de Ponte da Barca Georgina Amorim Lopes 

Escola Básica Diogo Bernardes José Augusto Barreto 

Escola Básica de Crasto Domingos Carvalho 

Escola Básica de Entre Ambos-os-Rios Sónia Pinheiro 

 

5. O Coordenador de Segurança informa qual o circuito para aceder à área de isolamento pela Pessoa com 

Sintomas e se se tratar de um aluno notifica o acompanhante que o deve levar à área de isolamento. 

6. O Coordenador de Segurança, deverá isolar a área, e oportunamente, se necessário, encaminhar e 

acompanhar o INEM até à área de isolamento;  

7. Sempre que for reportada uma situação de pessoa com sintomas o Coordenador de Segurança informa o 

Diretor do Agrupamento. 
 

 

3.2.4. Contactos de Entidades de Saúde Local 
 

Tabela 5. Contactos 

Entidade Telefone 

Autoridade de Saúde Local 969 088 257 

Centro de Saúde de Ponte da Barca 962 768 059 

 

3.2.5. Aquisição e disponibilização de equipamentos e produtos 
 

O Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca compromete-se a disponibilizar os seguintes equipamentos e 

produtos: 

• Solução antisséptica de base alcoólica em sítios estratégicos (ex. zona de refeições, wc, salas, áreas de 

“isolamento”, entre outros), conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das 

mãos; 

• Máscaras cirúrgicas para utilização da pessoa com sintomas (caso suspeito); 

• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que 

prestam assistência à pessoa com sintomas (caso suspeito);  

• Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja possível a 

higienização das mãos;  

• Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70 micra);  

• Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após utilização. Quando 

a utilização única não é possível, prevê a limpeza e desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e cabos), 

assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que existe um Caso Confirmado na escola. 

Não utilização equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação de aerossóis;  

• O planeamento da higienização e limpeza é relativo aos revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim 

como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de 
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elevador). A limpeza e desinfeção das superfícies é realizada com detergente desengordurante, seguido de 

desinfetante.  
 

3.2.6. Informar e formar os trabalhadores 
 

O Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, compromete-se a: 

• divulgar o plano de contingência específico a todos os trabalhadores, nomeadamente por e-mail 

institucional e na página www.avepb.pt; 

• esclarecer os trabalhadores, mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de forma a, por um 

lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento das medidas de prevenção que 

devem instituir; 

• informar e formar os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um caso 

suspeito; 

• afixar os princípios gerais de prevenção nas salas de professores, assistentes operacionais, placard 

informativo de alunos, blocos e salas; 

 

3.2.7. Diligências a efetuar na presença de pessoa(s) suspeita(s) de infeção por covid19 no agrupamento 
 

O Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, compromete-se a: 
 

• acionar o Plano de Contingência para COVID-19;  

• confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos estabelecidos para COVID-19;  

• procurar manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o disponibilizado pela Direção-

Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais.  

 

 

4. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 
 

No Anexo 1 apresenta-se o fluxograma a seguir numa situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19.  
 

Neste ponto descrevem-se os passos a seguir. 
 

Qualquer pessoa com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou trabalhador que identifique 

pessoa com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa preferencialmente por via telefónica o 

Coordenador de Segurança. 
 

O Coordenador de Segurança indicará um trabalhador que preste assistência telefónica ao à pessoa com Sintomas 

durante o período de isolamento. 
 

Se necessário, o Coordenador de Segurança/Operacional ou Acompanhante designado acompanha a pessoa com 

Sintomas no percurso até à área de isolamento. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança 

(superior a 2 metros) do doente.  
 

O Coordenador de Segurança/Operacional deverá isolar a área e perante um caso suspeito validado deverá 

encaminhar e acompanhar o INEM até à área de isolamento. 
 

O acompanhante que presta assistência à pessoa com sintomas terá que se fazer acompanhar de telefone e deve 

colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do 

cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com a 

pessoa doente. 
 

A pessoa doente ou acompanhante de aluno doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24). 
 

http://www.avepb.p/
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A pessoa com sintomas e acompanhante deve(m) usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. 

A máscara deverá ser colocada pela própria pessoa. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou 

seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. 

Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com 

um lenço de papel).  
 

Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra. 
 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona a pessoa doente (ou acompanhante) quanto a sinais e sintomas e 

ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.  
 

Após avaliação, o SNS 24 informa a pessoa doente: 

• Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica da 

pessoa; 

• Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico, da Direção-

Geral da Saúde, para validação da suspeição.  
 

Desta validação o resultado poderá ser: 

• Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos 

habituais e adequados à situação clínica da pessoa. A pessoa doente (ou acompanhante) informa o 

Coordenador de Segurança da não validação. No caso de se tratar de um aluno, o Coordenador de 

segurança informo o Encarregado de Educação.  
 

• Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto Nacional 

de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, iniciando- se a investigação 

epidemiológica e a gestão de contactos. 
 

 

 

O Coordenador de Segurança informa o Diretor da existência de um caso suspeito validado no Agrupamento de 

Escolas de Ponte da Barca. 
 

 

O Diretor informa de imediato o Delegado Regional de Educação da respetiva área de circunscrição sobre a 

existência do caso suspeito validado. 
 

 

 

Na situação de Caso suspeito validado: 
 

• A pessoa 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 testes laboratoriais; 
 

• O acesso de outras pessoas à área de “isolamento” fica interditado, exceto aos trabalhadores 

acompanhantes designados para prestar assistência; 
 

 O Coordenador de Segurança / Agrupamento de Escolas colabora com a Autoridade de Saúde Local na 

identificação dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado); 
 

• O Agrupamento de Escolas informa os restantes trabalhadores da existência de Caso suspeito validado, a 

aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos no 

Plano de Contingência. 
 

O Caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da equipa do INEM ativada pela 

DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto desta pessoa com outra(s). Devem-se evitar 

deslocações adicionais do Caso suspeito validado nas instalações do estabelecimento de ensino em causa. 
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5. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO  
 

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 dos resultados dos testes laboratoriais e: 

• Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do plano de contingência; 

• 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. 
 

Na situação de Caso confirmado:  

O Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca deve:  

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

• 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 local onde se encontrava o doente confirmado (incluindo 

materiais e equipamentos utilizados por este); 

• 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. 
 

A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à DGS informações sobre 

as medidas implementadas no Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, e sobre o estado de saúde dos contatos 

próximos do doente.  

 

 

 

6. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS  
 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido 

contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância (Anexo 2).  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
 

“Alto risco de exposição”: 

• Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

• Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

• Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 
 

“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

• Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em movimento/circulação 

durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior 

a 15 minutos, tosse ou espirro); 

• Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. 

utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 
 

 

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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Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o Agrupamento de 

Escolas de Ponte da Barca, deve: 

• Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

• Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, aconselhar e 

referenciar, se necessário). 
 

A vigilância de contactos próximos respeitará o previsto na tabela 6. 

 
 

Tabela 6. Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local 

durante 14 dias desde a última exposição;  

− 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.  

Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, 

incluindo febre, tosse ou dificuldade em respirar;  

− Acompanhamento da situação por médico.  

 

 

De referir que:  

• A auto monitorização diária, feita pelo próprio, visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal duas 

vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;  

• Se se verificarem sintomas da COVID-19 e a pessoa estiver no estabelecimento de ensino, devem-se iniciar 

os “Procedimentos num Caso Suspeito”;  

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para 

COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 
 

Escola Secundária de Ponte da Barca 
Cód. Agr.: 152626 

 
 

13 
 

ANEXO 1 

 

FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE PESSOA COM SINTOMAS DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESSOA COM SINTOMAS 

PESSOA COM SINTOMAS OU PESSOA QUE FAÇA A IDENTIFICAÇÃO INFORMA O COORDENADOR DE SEGURANÇA 

COORDENADOR DE SEGURANÇA IDENTIFICA A ÁREA DE ISOLAMENTO, CIRCUÍTO  

E ACOMPANHANTE (SE NO CASO FOR NECESSÁRIO) 

COORDENADOR DE SEGURANÇA / OPERACIONAL / ACOMPANHANTE 

ACOMPANHA A PESSOA COM SINTOMAS À ÁREA DE ISOLAMENTO 

DOCENTE, TRABALHADOR NÃO DOCENTE OU VISITANTE CONTACTA SNS24 (808 24 24 24) 

OU  

ACOMPANHANTE DE ALUNO CONTACTA SNS24 (808 24 24 24) 

CASO NÃO SUSPEITO CASO SUSPEITO 

SNS 24 ADOTA O PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A 
SITUAÇÃO CLÍNICA 

SNS 24 CONTACTA LINHA DE APOIO AO MÉDICO (LAM) 

CASO SUSPEITO NÃO VALIDADO 

TRABALHADOR OU ACOMPANHANTE 

INFORMA O COORDENADOR DE 

SEGURANÇA 

COORDENADOR DE SEGURANÇA 
INFORMA O DIRETOR 

PROCESSO ENCERRADO PARA 
COVID-19 

CASO SUSPEITO VALIDADO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA  
INFORMA DIRETOR E ENCARREGADO DE 

EDUCAÇÃO DO CASO VALIDADO 

COLHEITA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS NO 

HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

CASO 
INFIRMADO 

CASO 

CONFIRMADO 

SNS 24 DEFINE OS PROCEDIMENTOS 

ADEQUADOS À SITUAÇÃO CLÍNICA 

DA PESSOA COM SINTOMAS 

AUTORIDADE DE 
SAÚDE LOCAL 

INFORMA A 
ESCOLA DOS 
RESULTADOS 

LABORATORIAIS 

NEGATIVOS 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 
- VEDA ACESSO À ARÉA DE ISOLAMENTO; 
- COLABORA COM AUTORIDADE DE SAÚDE 

LOCAL SOBRE OS CONTACTOS PRÓXIMOS 
DA PESSOA COM COVID-19; 
- INFORMA OS TRABALHADORES DOS 
PROCEDIMENTOS; 

AUTORIDADE DE 
SAÚDE LOCAL 

INFORMA A 

ESCOLA DOS 
RESULTADOS 

LABORATORIAIS 
POSITIVOS E 

PROCEDE À 
GESTÃO DE 

CONTACTOS 

O ESTABELECIMENTO PROVIDENCIA A 
LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA “ÁREA DE 

ISOLAMENTO” 

INEM TRANSPORTA PESSOA COM 
SINTOMAS PARA HOSPITAL DE 

REFERÊNCIA 

COORDENADOR DE SEGURANÇA 
INFORMA O ENCARREGADO DE 

EDUCAÇÃO DA SITUAÇÃO CLÍNICA 
CASO SE TRATE DE ALUNO 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL LEVANTA 

INTERDIÇÃO APÓS DESCONTAMINAÇÃO 

PROCESSO 
ENCERRADO 

PARA COVID-19  
AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL INFORMA A 

DGS DAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

SNS QUESTIONA  

A PESSOA COM SINTOMAS 
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ANEXO 2 

 

FLUXOGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS CONTACTOS PRÓXIMOS (PESSOAS ASSINTOMÁTICAS) DE 

UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESSOA ASSINTOMÁTICA 

TIPO DE EXPOSIÇÃO 

BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

AUTO MONITORIZAÇÃO DIÁRIA DOS 
SINTOMAS DE COVID-19, INCLUINDO FEBRE, 
TOSSE OU DIFICULDADE EM RESPIRAR. 

- MONITORIZAÇÃO ATIVA PELA AUTORIDADE 
DE SAÚDE LOCAL DURANTE 14 DIAS 
DESDE 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 14 DIAS 
DESDE A EXPOSIÇÃO. 

TEM SINTOMAS DE COVID-19 

SIM NÃO 

PROCEDIMENTOS DE  
“CASO SUSPEITO” 

SITUAÇÃO ENCERRADA  
PARA COVID-19 
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ANEXO 3 

 

FORMULÁRIO DE REGISTO DE CONTACTOS COM O CASO SUSPEITO 

 

 

REGISTO DAS PESSOAS EXPOSTAS COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADO 

 

 

ESTABELECIMENTO / INSTALAÇÃO: ________________________________ 

 

DATA: _______/_________/________ 

 

 

NOME 
(N.º E TURMA SE FOR O CASO) 

PERFIL 
(ALUNO/DOCENTE/TRABALHADOR 

NÃO DOCENTE/VISITANTE) 

PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

   

   

   

   

 

 

REGISTO DAS PESSOAS EXPOSTAS COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADEQUADO 

 

 

ESTABELECIMENTO / INSTALAÇÃO: ________________________________ 

 

DATA: _______/_________/________ 

 

 

NOME 
(Nº E TURMA SE 

FOR O CASO) 

PERFIL 
(ALUNO/ DOCENTE/ 

TRABALHADOR NÃO 

DOCENTE/ VISITANTE) 

MORADA TELEFONE DATA DO 

CONTACTO 

HORA DO 

CONTACTO 

    ___/___/___  

    ___/___/___  

    ___/___/___  

    ___/___/___  

 


