PLANO de CONTINGÊNCIA
Escola Básica de Gondivai
Coronavírus – COVID-19

1. Enquadramento
1.1

O que é o Corona Vírus

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.
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 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).
1.2

Principais sintomas

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
- febre
- tosse
- falta de ar (dificuldade respiratória)
- cansaço

1.3

Tempo de incubação e formas de manifestação

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).
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2.
2.1 Caso

Plano de Contingência

a turma não tenha 50% das atividades letivas asseguradas pela presença dos

professores, a diretora do agrupamento informa o Delegado Regional de Educação do Norte,
para os procedimentos a adotar.

2.2 Os Serviços Administrativos só farão atendimento ao público, caso se verifique a presença de
pelo menos 50% dos efetivos responsáveis pela área.

2.3 Face a um caso suspeito que segundo a DGS,

apresente os critérios clínicos infeção

respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), serão adotados os procedimentos
seguintes:
- informa a coordenação da escola, e de seguida a direção do agrupamento (preferencialmente por
via telefónica) e, caso se encontre na escola, dirige-se para a área de “isolamento”, devidamente
identificada e situada na Sala da Associação de Pais com o WC para pessoas de mobilidade
reduzida (R/C) de apoio, optando por um circuito o mais direto possível e evitando o menor contacto
social;
- já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24);
- nas situações necessárias o responsável acompanha o aluno até à área de “isolamento”, e
contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).
- quem acompanhe o aluno com sintomas - docente ou assistente operacional, deve cumprir as
precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos, colocação de máscaras e
luvas. Sempre que possível deve assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do
doente;
- quem presta assistência ou entre na área de isolamento, deve colocar, momentos antes, uma
máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das medidas básicas quanto à
higiene das mãos, após o contacto;
- as pessoas que se encontram no local deixado pelo aluno com sintomas e após o seu abandono,
devem permanecer no local até indicações a seguir.
O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.
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Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:
- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação
clínica;
- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM),
da DGS, para validação da suspeição.

Desta validação se o resultado for:
1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não
docente.
2. 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, iniciandose a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.

- A Diretora informa de imediato o delegado regional de educação do Norte sobre a
existência do caso suspeito validado
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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:

A escola vai adotar os seguintes procedimentos:
- 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.

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.
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O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
1. “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.

2. “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.

Matosinhos, 6 de março de2020
A Diretora do Agrupamento

(Isabel Morgado)
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