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1. ENQUADRAMENTO 
 

1.1. O 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. 

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 
 

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). 

 
 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 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). 
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 
2.1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-Covid-19 

pode causar no Agrupamento de Escolas de Loureiro  

 
Na possibilidade de parte (ou a totalidade) dos trabalhadores não ir trabalhar devido a doença, 

são definidas as atividades imprescindíveis no Agrupamento e as que se podem reduzir ou encerrar: 
 

• Escola Básica de Loureiro e Escola Básica Dr. José Pereira Tavares 
 

 

Atividades imprescindíveis Nº mínimo de 

trabalhadores 

Portaria 1 elemento 

Manutenção e limpeza /desinfeção das instalações / apoio às 

atividades letivas 

5 elementos 

Serviços administrativos 1 elemento 

Cantina A definir pela UNISELF 

PBX 1 elemento 

Direção 1 elemento 

Cumprimento do plano de emergência e evacuação da escola 7 elementos 

Atividades que podem reduzir ou encerrar 

Atividades letivas 

Bufete dos alunos 

Complemento de Apoio à Família (EB de Loureiro) 

Atividades de Enriquecimento Curricular (EB de Loureiro) 

ATL (EB Dr. José Pereira Tavares) 

Atendimento presencial aos Encarregados de Educação 

Atendimento presencial nos Serviços de Administração Escolar 

Visitas de Estudo e Saídas no âmbito do Desporto Descolar 

Atividades que envolvam a presença de elementos estranhos às escolas 

Atividades não letivas que envolvam grandes concentrações de alunos em espaços fechados 
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• Escola Básica de Alumieira 
 

 
 

 
 

• Escola Básica nº1 de Areosa 
 

 

Atividades imprescindíveis Nº mínimo de 

trabalhadores 

Portaria, manutenção e limpeza /desinfeção das instalações / apoio 

às atividades letivas 

4 elementos 

Cantina 2 elementos 

Atividades que podem reduzir ou encerrar 

Atividades letivas 

Complemento de Apoio à Família 

Atividades de Animação e Apoio à Família 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Atendimento presencial aos Encarregados de Educação 

Visitas de Estudo 

Atividades que envolvam a presença de elementos estranhos às escolas 

Atividades não letivas que envolvam grandes concentrações de alunos em espaços fechados 

Atividades imprescindíveis Nº mínimo de 

trabalhadores 

Portaria, manutenção e limpeza /desinfeção das instalações / apoio 

às atividades letivas 

2 elementos 

Serviço de refeições UNISELF 

Atividades que podem reduzir ou encerrar 

Atividades letivas 

Complemento de Apoio à Família 
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• Escola Básica do Brejo 
 

 

 

• Escola Básica de Curval 
 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Visitas de Estudo 

Atendimento presencial aos Encarregados de Educação 

Atividades que envolvam a presença de elementos estranhos às escolas 

Atividades não letivas que envolvam grandes concentrações de alunos em espaços fechados 

Atividades imprescindíveis Nº mínimo de 

trabalhadores 

Portaria, manutenção e limpeza /desinfeção das instalações / apoio 

às atividades letivas 

2 elementos 

Serviço de refeições Obra Social de S. 

Martinho da Gândara 

Atividades que podem reduzir ou encerrar 

Atividades letivas 

Atividades de Animação e Apoio à Família 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Atendimento presencial aos Encarregados de Educação 

Visitas de Estudo 

Complemento de Apoio à Família (Obra Social de S. Martinho da Gândara) 

Atividades que envolvam a presença de elementos estranhos às escolas 

Atividades não letivas que envolvam grandes concentrações de alunos em espaços fechados 

Atividades imprescindíveis Nº mínimo de 

trabalhadores 

Portaria, manutenção e limpeza /desinfeção das instalações / apoio 

às atividades letivas 

2 elementos 

Serviço de refeições UNISELF 
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• Escola Básica de Palmaz 
 

 

 
 
 
 
 

Atividades que podem reduzir ou encerrar 

Atividades letivas 

Complemento de Apoio à Família 

Atividades de Animação e Apoio à Família 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Atendimento presencial aos Encarregados de Educação 

Visitas de Estudo 

Atividades que envolvam a presença de elementos estranhos às escolas 

Atividades não letivas que envolvam grandes concentrações de alunos em espaços fechados 

Atividades imprescindíveis Nº mínimo de 

trabalhadores 

Portaria, manutenção e limpeza /desinfeção das instalações / apoio 

às atividades letivas 

2 elementos 

Serviço de refeições UNISELF 

Atividades que podem reduzir ou encerrar 

Atividades letivas 

Complemento de Apoio à Família  

Atividades de Animação e Apoio à Família 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Atendimento presencial aos Encarregados de Educação 

Visitas de Estudo 

Atividades que envolvam a presença de elementos estranhos às escolas 

Atividades não letivas que envolvam grandes concentrações de alunos em espaços fechados 
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• Escola Básica de Travanca 
 

 

 
 

• Jardim de Infância de Travanca 
 

 

Atividades imprescindíveis Nº mínimo de 

trabalhadores 

Portaria, manutenção e limpeza /desinfeção das instalações / apoio 

às atividades letivas 

1 elemento 

Serviço de refeições ASS de Travanca 

Atividades que podem reduzir ou encerrar 

Atividades letivas 

Complemento de Apoio à Família (ASS de Travanca) 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

Atendimento presencial aos Encarregados de Educação 

Visitas de Estudo 

Atividades que envolvam a presença de elementos estranhos às escolas 

Atividades não letivas que envolvam grandes concentrações de alunos em espaços fechados 

Atividades imprescindíveis Nº mínimo de 

trabalhadores 

Portaria, manutenção e limpeza /desinfeção das instalações / apoio 

às atividades letivas 

1 elemento 

Serviço de refeições ASS de Travanca 

Atividades que podem reduzir ou encerrar 

Atividades letivas 

Atividades de Animação e Apoio à Família (ASS de Travanca) 

Atendimento presencial aos Encarregados de Educação 

Visitas de Estudo 
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Definem-se os recursos essenciais ao funcionamento de todas as Escolas/JI do Agrupamento num 
cenário de infeção de trabalhador(es) por SARS-Covid-19: 

 
Possibilidade de recurso a teletrabalho: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades que envolvam a presença de elementos estranhos às escolas 

Atividades não letivas que envolvam grandes concentrações de alunos em espaços fechados 

Recursos imprescindíveis 

Produtos de limpeza e desinfeção 

Poderão trabalhar em regime de teletrabalho 

Funcionários dos serviços administrativos 

Elementos da Direção 
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2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 
 

2.2.1. Área de “isolamento” e circuitos 
 

A colocação de alunos, docentes ou trabalhadores não docentes 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.  

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas 
de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre 
na escola, dirige-se para a área de “isolamento”, definida neste plano de contingência. Já na área de 
“isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24) 

 

 

Em caso suspeito, a deslocação para a sala de isolamento deverá ser efetuada pelo percurso mais 
curto evitando locais de maior aglomeração de pessoas. Caso se trate de um aluno o mesmo deverá 
ser acompanhado por um adulto. 
 

• Escola Básica de Loureiro 
Se for identificado um caso suspeito numa das salas/espaço do rés do chão o suspeito deverá 

dirigir-se à sala de isolamento utilizando as escadas de acesso restrito a professores. Se ocorrer no 
primeiro andar, o suspeito dirigir-se-á à sala de isolamento pelo percurso mais curto. Caso seja 
necessário deslocar-se à casa de banho deverá utilizar uma instalação sanitária de professores 
(masculino) situada no rés do chão, que ficará para utilização exclusiva do suspeito e acompanhante. 

 

• Escola Básica Dr. José Pereira Tavares 
Se for identificado um caso suspeito numa das salas/espaço do rés do chão o suspeito deverá 

dirigir-se à sala de isolamento pelo percurso mais curto. Se ocorrer no primeiro andar, o suspeito 
dirigir-se-á à sala de isolamento utilizando as escadas de acesso restrito a professores. Caso seja 
necessário deslocar-se à casa de banho deverá utilizar uma instalação sanitária de professores 
(masculino) situada no rés do chão, que ficará para utilização exclusiva do suspeito e acompanhante. 

 

Áreas de Isolamento por Escola 

Escola Local 

Escola Básica de Loureiro Sala de Apoio (1.º andar) 

Escola Básica Dr. José Pereira Tavares Sala anexa à Direção (rés do chão) 

Escola Básica de Alumieira Sala das Assistentes operacionais (rés do 
chão, edifício do J.I.) 

Escola Básica nº1 de Areosa Sala de leitura (1.º andar) 

Escola Básica do Brejo Sala de professores (1.º andar) 

Escola Básica de Curval Sala N.º4 

Escola Básica de Palmaz Sala de Apoio Educativo 

Escola Básica de Travanca Coberto Fechado 

Jardim de Infância de Travanca Sala do Grupo H 
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• Escola Básica de Alumieira, Escola Básica nº1 de Areosa, Escola Básica do Brejo, Escola 
Básica de Palmaz, Escola Básica de Travanca, Escola Básica de Curval e Jardim de Infância 
de Travanca 
 

Se for identificado um caso, o suspeito/acompanhante deverá dirigir-se à sala de isolamento 
utilizando o percurso mais curto. Caso seja necessário deslocar-se à casa de banho deverá utilizar as 
instalações sanitárias de professores (rés do chão), que ficará para utilização exclusiva do suspeito e 
acompanhante. 

 
 

 

2.2.2. Definição e implementação de procedimentos internos específicos  
 

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão durante 
pelo menos 20 segundos, de acordo com a Norma da DGS de Higienização das mãos nº 
007/2019 de 16/10/2019; 
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2. Utilizar uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) disponibilizada em locais 
estratégicos, onde se verifica maior afluência de pessoas: receção, zona de refeições; 

3. Disponibilização de toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e 
noutros locais onde seja possível a higienização das mãos; 

4. Garantir a existência de equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados 
ou descartados após utilização. Quando a utilização única não for possível, será feita 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.  

5. Planeamento do reforço da higienização e limpeza relativo aos revestimentos, aos 
equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas 
(ex. corrimãos, maçanetas de portas). A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser 
realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante; 

6. Promoção de procedimentos de etiqueta respiratória junto da comunidade escolar (ex. evitar 
tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o 
antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 
respiratórias); 

 

 

Fonte: https://www.dgs.pt/ 
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7. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes 
de colocar e após remover a máscara); 

8. Procedimentos de conduta social (ex. evitar beijos e apertos de mão); 

9. Ponderar limitar a realização de visitas de estudo e atividades que envolvam saídas da escola 
ou aglomerações de pessoas fora do contexto letivo); 

10. Criar um registo interno de contactos com o Caso Suspeito, contactos esses que deverão ser 
analisados como de “Alto risco de exposição” ou de “Baixo risco de exposição”; essa avaliação 
será a cargo da Entidade Local de saúde Pública. 

 

Assim:  

Pessoas em exposição Função Local Data de exposição 
Contacto 

telefónico 
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2.2.3. Definição de responsabilidades 

 

Equipas Responsabilidades Responsáveis 

Supervisão/Direção 

• (Re)Definição da estratégia 
organizacional de atuação; 
• Definição de medidas internas; 
•Articulação com os serviços de 
Saúde Pública. 

Ana Rio – Diretora/Direção 

Equipa de 
Referenciação 

 

• Identificação de casos; 
•Sinalização à Equipa de 
Intervenção; 
• Articulação com famílias. 
 

Professor titular de 
Grupo/Turma/DT/Funcionário 
Técnico de AEC 

Equipa de 
Intervenção 

 

•Encaminhamento interno/ 
acompanhamento; 
• Articulação com Linha Saúde 24; 
•Articulação com Equipa de 
Supervisão. 

Professores/Assistentes 
operacionais  
(aquele que se encontrar mais 
próximo da ocorrência de 
acordo com a escala de 
serviço) 

Equipa de 
Desinfeção 

 

Limpeza e desinfeção da área de 
isolamento e demais espaços e 
equipamentos, sujeitos a avaliação 
pela Autoridade de Saúde Local. 
 

Assistentes Operacionais 

 
 

2.2.4. Contactos dos Profissionais de Saúde envolvidos 

 
 Linha SNS 24: 808 24 24 24 

 Delegação de saúde - 256 682 281 

 Hospital S. Miguel, Oliveira de Azeméis: 256600800 

 ACeS Aveiro Norte: 256 664 070 – 256664070; 256664080; 

Email: acesaveiro-norte@csoazemeis.min-saude.pt 

3. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 
 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos. 

Perante a ocorrência de um caso suspeito, deverão ser tidos em conta os seguintes 
procedimentos descritos no fluxograma: 
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• Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir 
as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos, assegurando a 
distância de segurança (superior a um metro) do doente; 

• O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao aluno/Trabalhador com 
sintomas, deve(m) 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 (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente; 

• Os Kits contendo a solução alcoólica, as máscaras e as luvas encontram-se nas salas de 
isolamento;  

• A sala de isolamento será utilizada apenas para o isolamento de casos suspeitos, ficando 
interdita a outras utilizações;  

• O doente deve colocar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara 
deverá ser colocada pelo próprio. 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 doente deve substituí-la por outra. 

• Quando na sala de isolamento, o doente ou acompanhante contacta o SNS24 (808242424); 

• No contacto com o profissional de saúde do SNS 24, o doente (ou acompanhante) será 
questionado quanto a sinais, sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso 
suspeito de COVID-19. No caso de se tratar de uma criança/um aluno, deverá ser 
previamente contactado o respetivo encarregado de educação para recolha de informação 
relativa a eventual ligação epidemiológica; 

 
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 o resultado poderá ser: 
 

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, iniciando-
se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

 
A Diretora informa de imediato o delegado da DSRN sobre a existência do caso suspeito validado. 
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4. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 
 
O doente e respetivo acompanhamento deverão 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 dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos 
trabalhadores designados para prestar 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 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 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. 
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5. PROCEDIMENTOS 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 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.  
A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

 

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 (caso se trate de uma 
criança será o adulto responsável pela 
mesma a fazer essa monitorização); 

 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 (caso se trate de 

uma criança será o adulto responsável pela 

mesma a fazer essa monitorização); 

 Acompanhamento da situação por um 

médico. 
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De referir que:  
− A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir a 
temperatura corporal duas vezes por dia20 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 o trabalhador estiver na empresa, devem-se iniciar os 
“Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no ponto 6;  

− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada 
para COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Loureiro, 12 de março de 2020 

A Diretora 
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