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1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos 
de uma possível contaminação da população da FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO com o 
SARS-CoV-2. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Plano de Contingência aplica-se a toda a população da Instituição: utentes e seus 
familiares, colaboradores e terceiros que se encontrem nas instalações da mesma. 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-
2, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador com sintomas desta infeção, 
seguem a informação que tem vindo a ser disponibilizada nas orientações da DGS: 

 Orientação n.º 002/2020, de 16/03/2020, atualizada a 19/03/2020; 
 Orientação n.º 002-A/2020, de 25/01/2020 e atualizada a 09/03/2020; 
 Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020; 
 Orientação n.º 008/2020, de 10/03/2020, donde foram retirados alguns procedimentos de 

limpeza e adaptados à nossa realidade; 
 Orientação n.º 009/2020, de 11/03/2020, atualizada a 20/03/2020, a 07/04/2020 e a 

20/07/2020; 
 Orientação n.º 010/2020, de 16/03/2020; 
 Orientação n.º 011/2020, de 17/03/2020; 
 Orientação n.º 014/2020, de 21/03/2020; 
 Orientação n.º 019/2020, de 03/04/2020; 
 Orientação n.º 020/2020, de 03/04/2020; 
 Orientação n.º 021/2020, de 06/04/2020; 
 Decreto-Lei n.º 020/2020, de 1 de maio; 
 Informação n.º 011/2020, de 11/05/2020; 
 Orientação n.º 025/2020, de 13/05/2020, atualizada a 20/07/2020; 
 Orientação n.º 032/2020, de 14/06/2020;  
 Orientação n.º 033/2020, de 29/06/2020;  

Toda a informação está a ser atualizada, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da 
doença. 

3. O QUE É O CORONAVÍRUS?  

O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns 
coronavírus podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês 
“SevereAcuteRespiratorySyndrome”.  

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na China, na 
cidade de Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos. Inicialmente designada 
de 2019-nCov, foi posteriormente titulada pelo CoronaVirus Study Group, como SARS-CoV-2. 
Rapidamente demonstrou a sua capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua 
propagação global. 

Até ao momento, tem-se verificado que a COVID-19 tem um maior impacto em pessoas com mais 
de 65 anos, com doenças cardiovasculares (como a hipertensão e insuficiência cardíaca), patologia 
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respiratória crónica ou diabetes. Verifica-se ainda que a mortalidade aumenta com o aumento da 
idade. 

 

4. PERÍODO DE INCUBAÇÃO  

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, mediana 5 
dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 
dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 
 

 

5. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, considera-se caso suspeito, o seguinte: 

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 ativa 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 

 

 

6. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Considera-se que a 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). 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os 
primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 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. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto 
com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, 
nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instaurar pela Instituição têm em conta as vias 
de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 
(superfícies/objetos contaminados). 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
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7. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

7.1. Medidas gerais a implementar 

Na elaboração deste Plano de Contingência pretende-se responder a 3 questões que a Norma 
006/2020 define como basilares: 
 

1. Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na Instituição? 
2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2? 
3. O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de infeção 

na Instituição?   
 
E pretende-se, ainda, assegurar que  

1. Os colaboradores e o outro pessoal de apoio, estão devidamente informados sobre o que é 
a COVID-19 e as suas principais formas de transmissão. 

2. Estão familiarizados com as medidas de proteção e com as medidas preventivas de 
disseminação da infeção. E sabem como implementar essas medidas. 

3. Conhecem o plano de contingência da Instituição e sabem como implementar as medidas e 
procedimentos próprios perante a COVID-19, previstas na Orientação 006/2020, de 26 de 
fevereiro, da Direção-Geral da Saúde. 

4. Existe aconselhamento técnico para o pessoal e prestadores de cuidados de saúde. 
 

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial de 
Saúde. As medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de 
preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir a transmissão do vírus.  

Considerando que as IPSS’s são Instituições, delicadas, com utentes de elevado risco, é necessário 
determinar quais os serviços mínimos a manter em funcionamento, e as atividades que são 
dispensáveis e as que são imprescindíveis. Assim como também quais os recursos humanos 
destacados para o normal funcionamento desses serviços, as equipas de substituição prontas para 
entrar ao serviço em caso de necessidade. 

 

Assim: 

Identificação dos serviços ou atividades 
imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços passíveis de serem reduzidos ou 
fechados 

Estrutura Residencial para Idosos (ERPI)  
Serviço de Apoio Domiciliário 
Centro de Dia* 
 
 

Creche**; Pré-Escolar**; CATL**;  
Centro de Convívio*;  
Cozinha;  
Lavandaria;  
Serviços Administrativos;  
Transportes de Crianças e Idosos;  
Limpezas/Serviços Gerais 
 
 

 

*Suspensão da Resposta Social Centro de Dia e Centro de Convívio, por imposição do artigo 9.º, do 
Decreto - Lei 10-A/2020, de 13 de março; 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
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** Reabertura das Respostas Sociais Creche e Pré-Escolar, a 1 de junho de 2020 e Catl a 29 de 
junho de 2020, por disposição legislativa; 

 

Observação: A Resposta Social Centro de Dia, foi alterada na sua forma de prestação adotando-se 
a vertente domiciliária. Aguarda-se orientações para a sua reabertura. 

 

Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição: 

 

 Serviços Mínimos 

 

Serviços Colaboradores em serviço 
Colaboradores a garantirem a 

substituição 

Creche  7 
4 Colaboradores para um 

máximo de 20 crianças 

Pré-Escolar 6 
2 Colaboradores para um 

máximo de 30 crianças 

Centro de Atividades de Tempos 
Livres (CATL) 

3 
1 Colaborador para um máximo 

de 30 crianças 

Centro de Dia 4 1 Colaboradores 

Centro de Convívio - - 

Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD) 

2 1 Colaborador 

Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI) 

19 8 Colaboradores  

Cozinha 10 
4 Colaboradores para um 
máximo de 200 refeições 

Serviços Administrativos 8 1 Colaborador  

Transporte de Crianças e Idosos 3 1 Colaborador  

Limpezas 5 2 Colaboradores  

Lavandaria  2 1 Colaborador  

 

Observação:  

 Encontram-se a azul as Respostas sociais e os serviços indispensáveis.  
 

Nota Muito Importante:  

 Bolsa de Disponíveis para IPSS, criada pela UNITATE – Associação de Desenvolvimento da 
Economia Social e que permite fazer face à falta de colaboradores em todas as IPSS’s do 
País 

 Voluntários de outras Respostas Sociais da mesma Instituição; 

 Portaria 82-C/2020, de 31 de março, estabelece medidas de apoio ao reforço de 
equipamentos sociais. 
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Fornecimento de recursos essenciais às atividades imprescindíveis de dar continuidade, sendo 
necessário identificar quais os fornecedores externos à Instituição: 
 

Atividade/ Serviço  Empresa 

Produtos Alimentares  

Joaquim dos Santos Coelho & Filho, Lda 

Recheio - Cash & Carry   

Lusiaves, S.A.     

Ti' Almerinda - Almerinda & Filhos, Lda 

António Lourenço Rafael   

Cristina Maria Luis Filipe   

Golfipen, Lda     

Gelsitio - Produtos Alimentares Congelados, S.A. 

Maria Isabel Jesus Vicente   

Gelcentro, Lda     

Intermarché - Distrimartinho Supermercados, Lda 

Aviludo       

Talho Tradicional     

Peixaria Chagas      

Aviperdigão     

Pedro Miguel Fidalgo Nascimento 

Chicharro & Neves, Prod. Alimentares Lda 

Cátia Carvalho Unipessoal, Lda   

Produtos Químicos e Limpeza 

Filtrobaça - Manutenção de Equip. Hoteleiros, Lda 

Centroquimica 

Intermarché - Distrimartinho Supermercados, Lda 

Produtos de Higiene 
Paul Hartmann, Lda 

Material Clínico  

Ortobest, Lda 

Artifofo - equip. Hosp. e Farmaceutico, Lda 

OrtoMaior 

Oestemed - Com. Material Médico e Hospitalar, Lda 

EPI/Lençois/Atoalhados 
Santos e Resina Marques, Lda 

Recolha de Resíduos  
Cannon Hygiene Portugal, Lda 

Farmácia  
Farmácia Ascenso 

Energia  

Galp Energia 

SOLAR Connect - Energias Renováveis 

Repsol 

Resíduos e Desinfecções  Rentokil Inicial Portugal 

Material de Escritório PaperGuedes, Lda 
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Assistência 
Técnica/Automóvel/Jardinagem  

LAVATUR PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 

Casa Francisco - CIFRABSOLUTA, LDA 

LEIRIDATA 

Torrão Vivo - F.J.Calado, Unipessoal, Lda 

ACLourenço, Lda 

AFP - Construções Lda 

Miris 

José Luis Bernardino da Silva 

Electro Concha - Electricista de Automóveis 

LEIRIDATA 

STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA - Segurança, S.A. 

Otis Elevadores, Lda 

Património Imobiliário 

ALP - Associação Lisbonense de Proprietários 

Look vibrant Unipessoal Lda 

Cravolimpa 

SCHINDLER - Ascen. e Escadas Rolantes, S.A.  

Perogas - Instalações Redes Técnicas, Unip. Lda 

 
 
Circuito de circulação dos Fornecedores: 

- Fornecedores de Produtos Alimentares- entrega dos produtos no cais do armazém onde são 

higienizados; 

- “Mercearia Pena” (Fornecedor de máquina de café ERPI e Refeitório dos Colaboradores) - o 

responsável recebe na Secretaria um Kit de proteção de visitante para entrar nas instalações; 

- Farmácia Ascenso- entrega dos medicamentos em caixa fechada na Secretaria onde a mesma 

será higienizada antes da entrega aos serviços de enfermagem; 

- Correio e outras encomendas- entrega na Secretaria onde são higienizados; 

- “Cannon Hygiene”- Troca dos contentores de resíduos no átrio da Instituição; 

- “Filtrobaça”- o responsável recebe Kit de proteção de visitante e entra na cozinha para troca de 

filtros; 

- Outros Serviços de Manutenção- os responsáveis recebem Kits de proteção de visitante e 

acedem aos locais necessários intervencionar; 
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Trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ter um maior risco de infeção como por exemplo 
no atendimento ao público, trabalhadores que prestam cuidados de saúde: 
 

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 
 

 Diretora Técnica 
 Coordenadora Sénior 
 Técnica Superior de Educação Social 
 Terapeuta Ocupacional 
 Ajudantes Ação Direta   
 Auxiliares Serviços Gerais 
 Escriturária – Atendimento ao Público 
 Escriturária – Tesouraria  
 Fiel de Armazém 

 
 
Prática as formas alternativas de trabalho ou de realização de tarefas, designadamente pelo 
recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências: 

 
Atividades e categorias profissionais que podem recorrer a formas alternativas de trabalho 

 
 Várias reuniões por telefone; 
 Atendimento presencial de familiares de utentes por email e/ou telefone; 
 Procedimentos com fornecedores por email e/ou telefone; 

 

 

7.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção 

  

A colocação de um colaborador/utente numa área de isolamento visa impedir que outros 
colaboradores/utentes possam estar expostos e infetados, tem como principal objetivo evitar a 
propagação da doença transmissível na Instituição e na comunidade.  

Estes espaços de isolamento estão dotados de telefone, cadeira ou marquesa, assim como em 
termos de material, têm disponível: um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco 
de plástico) que deverá ficar disponível no interior. No acesso a esta área deverá ficar um 2º 
contentor para, aquando da saída da área, permitir a recolha dos EPI – Equipamentos de Proteção 
Individual usados na intervenção, toalhetes de papel, máscaras, luvas descartáveis e 
termómetro.  

Nas áreas próximas definidas para isolamento existe uma instalação sanitária devidamente 
equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização 
exclusiva do Colaborador com Sintomas. E ainda existe um acesso fácil e permite a saída para o 
exterior, de modo a evitar contactos com os restantes colaboradores. 
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7.2.1. Áreas de isolamento  

 

Estão definidas três áreas de isolamento, uma de apoio à Área da Infância, outra de apoio à Área 
Sénior e a última de apoio aos Colaboradores. 

 

7.2.2. Implementação de procedimentos internos específicos  

Os Colaboradores, ao longo de todo o período da pandemia devem cumprir rigorosamente:   

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão 
durante pelo menos 20 segundos, afixados nas wc e nas zonas de higienização de mãos 
com as imagens da Norma da DGS de Higienização das mãos nº 007/2019 de 16/10/2019; 

2. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e 
sempre que as mãos estejam sujas; 

3. Permanecer em casa sempre que manifestem febre ou tosse ou dificuldade respiratória; 

4. Auto monotorização de temperatura corporal por todos os colaboradores, para efeito de 
acesso e permanência no local de trabalho; 

5. Utilização de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) disponibilizada em locais 
estratégicos, onde se verifica maior afluência de colaboradores; 

6. Procedimentos de etiqueta respiratória: 

 - 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; 

6. Utilizar lenços de papel para se assoar, colocando-os, no imediato, no caixote do lixo e lavar 
as mãos de seguida.  

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 
secreções respiratórias; 

8. Desinfetar o telemóvel várias vezes ao dia;  

9. Trazer sempre o cabelo apanhado, quando possível; 

10. Não utilizar anéis, relógios, pulseiras ou outros adereços pessoais; 

11. Promover o distanciamento social; 

12. No caso do uso de óculos, lavar sempre as mãos antes de lhes tocar;  

 

A Instituição, ao longo de todo o período da pandemia devem cumprir rigorosamente:   

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

2. Utilização de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) disponibilizada em locais 
estratégicos, onde se verifica maior afluência de utentes, familiares e terceiros; 

3. O planeamento da higienização e limpeza é o constante nas linhas orientadoras da DGS. A 
título exemplificativo: (Anexo IV) 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0072019-de-16102019-pdf.aspx
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- Aumento da frequência de desinfeção e limpeza dos espaços e superfícies de trabalho, 
bem como, das maçanetas das portas, telefones, teclados e ratos dos computadores, 
impressoras, campainhas, interruptores, terminal de pagamento automático; 

- Aumento da frequência de desinfeção e limpeza frequente da frota da Instituição; 

- Arejamento dos espaços; 

- Aumento da frequência de desinfeção e limpeza de todo o material didático e não 
didático; 

 

4. Isolamento, Arejamento e Desinfeção do espaço e dos objetos passíveis de estarem 
contaminados. 

A Instituição conta ainda com o apoio da Junta de Freguesia de São Martinho do Porto, na 
desinfeção dos seus espaços exteriores.  

Mais à frente, serão referidos outros procedimentos específicos levados a cabo pela 
Instituição. 

5. Controlo de assiduidade através de reconhecimento facial. 

 

6. Enquanto vigorar a Pandemia do Covid-19, no que respeita ao Livro de Reclamações, a 

parte reclamante será sensibilizada para utilizar o Livro de Reclamações Eletrónico. 

 

 

7.2.3. Definição de procedimentos de comunicação e responsabilidades 

 

Todas as comunicações serão feitas através de: 

 

 Circulares – informação para o exterior; 
 Ordens de Serviço – informação/diretrizes aos colaboradores; 
 Flyers – reforço da divulgação de informação de conhecimento geral 
 Afixação de Documentos de Leitura Fácil e Rápida – Auxílio de memória para os diversos 

procedimentos a ter em conta visando reforçar a informação constante nas Ordens de 
Serviço; 

 Telefone e E-mail – quando não seja possível nenhum meio acima referenciado; 
 Ofícios, via CTT.  

 

Nota: Todas as informações/esclarecimentos a prestar a qualquer meio de comunicação social, 
devem ser comunicadas (os), pelos membros do Conselho de Administração da Instituição, ou por 
um membro daquele órgão, a designar, salvaguardando-se a possibilidade de delegação daqueles 
poderes, na Direção Técnica. 

 
 
 
 
 



 
 

MA.35.06.v7– 31/07/2020                 Pág. 12 / 76 

 

 
Profissionais envolvidos – Equipa Operativa  
 

 
 

Quando os elementos, supra, mencionados não possam exercer as suas funções, serão 

substituídos:  

 

 

7.2.4. Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na Instituição 

A comunicação tem de ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o Colaborador, a Equipa 
Operativa e a Direção Técnica. 

O Colaborador em caso de suspeita reporta à sua Equipa Operativa que comunica à Direção 
Técnica Ou na falta de Equipa Operativa comunica à Direção Técnica;  

Uma situação de suspeita enquadrada no seguinte princípio: Colaborador COM sintomas E COM 
ligação epidemiológica. 

Nas situações em que o Colaborador com sintomas necessita de acompanhamento por exemplo 
por dificuldade de locomoção, ficou definido que é o colega mais próximo que o acompanha até 
ao local de isolamento e lhe presta auxílio, colocando-lhe todos os equipamentos de proteção 
obrigatórios e colocando em si também.  
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7.3. Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24 
 

- Caso não suspeito;  
- Caso suspeito, mas não validado. 

Nas duas situações, o colaborador deverá ser tratado de forma adequada, do ponto de vista 
clínico, seguindo eventualmente as orientações da Linha Saúde 24; e posteriormente será 
reencaminhado o processo para a Medicina do Trabalho para dar seguimento. 

- Caso suspeito validado:  
1) O colaborador permanece na área de isolamento até à chegada do INEM para 

transporte até ao Hospital de referência; 
2) Vedar acesso à área de isolamento; 
3) Identificar os contactos próximos do colaborador e transmitir à Unidade de Saúde 

Pública; 
4) Informar os colaboradores da Área e demais utilizadores, sobre os procedimentos a 

adotar; 
5) Informar a empresa de Medicina no Trabalho; 
6) Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 
7) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de 

isolamento e solicitar o levantamento da interdição da área de isolamento. 
 
 
 
 

  

Caso suspeito 

Colaborador com sintomas, ou colaborador que o 

identifique, informa a Equipa Operativa da situação.  

Colaborador dirige-se para a área de isolamento através 

do circuito de deslocação definido 

A Direção Técnica contacta: 

 Médica que presta serviço à Instituição; 

 Autoridade de Saúde Local  

Em caso de impossibilidade contacta o  

- SNS24 (808 24 24 24)  

ou 

- Autoridade Regional de Saúde  

Equipa Operativa assegura a 

assistência necessária ao Colaborador 
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Fluxograma de situação de colaborador com sintomas de COVID-19 – Procedimento da SNS 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

- Colabora com a Autoridade 
de Saúde local na identificação 
de contatos proximos do 
trabalhador 

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 
INEM transporta Trabalhador para 

Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 

Anexo I 
 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
 

 

 

 

 

 
Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

 
Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

 
Empregador providencia a limpeza e 
desinfeção da área de “isolamento" 

 

Autoridade de Saúde Local: 

informa o empregador dos resultados 
laboratoriais positivos 

procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 
Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 

SNS 24 (808 24 24 24) 

 
Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 

e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

 
Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a 

área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 
 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 
Trabalhador informa o 

empregador 
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7.4. Procedimento para vigilância de contactos próximos de um Caso confirmado de COVID-
19: 

 
- Identificação dos contactos próximos; 
- Contacto com a empresa de Medicina do Trabalho em estreita articulação com a 

Autoridade de Saúde Pública Local, para determinação do nível de exposição: baixo risco 
de exposição e alto risco de exposição; 

- Para as pessoas determinadas com baixo risco de exposição: assegurar a monitorização 
diária dos sintomas – ver anexo I - (febre, tosse, dificuldade em respirar) e encaminhar os 
trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho; 

- Para as pessoas determinadas com alto risco de exposição: seguir as indicações dadas pela 
Unidade de Saúde Pública, nomeadamente encaminhar os trabalhadores para casa 
(período de restrição social), monitorização diária dos sintomas – ver anexo I - (febre, 
tosse, dificuldade em respirar); passado o período de 14 dias e se nenhum sintoma surgir, 
após o regresso, encaminhar os trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho. 
 

Trabalhador assintomático

Tipo exposição

BAIXO risco 
de exposição

ALTO risco 
de exposição

 Auto monitorização diária dos 
sintomas da COVID-19, 
incluindo febre, tosse, 
dificuldade em respirar;

 Acompanhamento da situação 
pelo médico do trabalho;

 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 última exposição;

Tem sintomas de 
COVID-19?

Situação encerrada 
para COVID-19

Procedimento 
“Caso suspeito”

NÃO

SIM
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7.5 – Resumo: Estou perante um CASO SUSPEITO – O QUE FAÇO AGORA?  

 

Em primeiro lugar, deve-se manter a calma.  

 

 

 

 

 

 

 

Perante um Caso Suspeito, poderá haver CONTÁGIO: 

 

o Por via Direta: Disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas; 

 

o Por via Indireta: Através de gotículas expelidas para superfícies, contacto das mãos com uma 

superfície ou objeto contaminado e, em seguida, com a sua própria boca, nariz ou olhos. 

 

O período de INCUBAÇÃO da doença, estima-se entre 2 a 14 dias. 

 

 

 

 

  

O Colaborador leva o utente considerado Caso Suspeito para a Sala de Isolamento, não sem antes 

colocar em si: 

 Luvas descartáveis; 

 Máscara; 

À pessoa considerada Caso Suspeito, deve ser colocada uma Máscara, caso a própria não consiga. 

 

 

 

 

CASO SUSPEITO: 

 Tosse persistente ou Agravamento de Tosse 

 Febre – Superior a 38.ºC 

 Dificuldade Respiratória 

SALA DE ISOLAMENTO 
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 A D.T providencia os contactos com os familiares da pessoa considerada Caso Suspeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Colaborador contacta a DIREÇÃO 

TÉCNICA 

Que por sua vez, contacta: Médica que presta serviço na Instituição e a 

Autoridade Local de Saúde. 

Em caso de impossibilidade contacta  SNS 24 808 24 24 24 ou Autoridade 

Regional de Saúde 

*Ver Anexo – Plano de Contingência para ERPI e SAD 

Se a pessoa considerada caso suspeito, for: 
 Colaborador, 
 Familiar de utente  
 Terceiro,  

                 O procedimento mantêm-se. 
 

Em caso de contacto com SNS 24 – 

Avalia a Situação 

SE NÃO FOR CASO 

SUSPEITO DE COVID -19 

Definição de procedimentos 

adequados à situação clínica 

da pessoa. 

SE FOR CASO SUSPEITO 

DE COVID-19 

O SNS 24 CONTACTA A LAM (Linha 

de Apoio Médico) da DGS, para 

validar a suspeição. Resultado: 

 Caso Suspeito Não Validado 

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

procedimentos habituais e adequados à situação clínica da pessoa.  

No caso de um colaborador, deve ser informada a empresa der Medicina no Trabalho.  

 

 Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se: 

- Investigação epidemiológica e a  

- Gestão de contactos. 

             No caso de um colaborador, deve ser informada a empresa der Medicina no Trabalho e os 

restantes colaboradores.  

 

 

 

 

 

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

  − “ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO”, é definido como 

 Pessoa que esteve no mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do 

Caso;   

 Pessoa que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço 

fechado;  

 Pessoa que 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: 

 Pessoa 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 face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

  Pessoa que prestou 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). 

 

 

 

 

A Direção Técnica colabora com a 

Autoridade de Saúde Local, na 

identificação de CONTACTOS PRÓXIMOS. 
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8. Procedimentos de Limpeza 

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 a Instituição dos resultados dos testes laboratoriais e: 

 − SE O CASO FOR INFIRMADO, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais da Instituição, incluindo 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 deve, excecionalmente, a Instituição:   

 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 posto de trabalho do 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 LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA INSTITUIÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR UMA EMPRESA TÉCNICO-PROFISSIONAL 

ESPECIALIZADA.  

Nota: Ver o PLANO ANEXO II, DEDICADO AO ERPI E APOIO DOMICILIÁRIO, 

CONTÉM AS ALTERAÇÕES CONSTANTES NA ORIENTAÇÃO 009/2020, 

ATUALIZADA A 20/07/2020. 

 

A Autoridade da Saúde entra em contacto com todos os Contactos Próximos do 

Caso Suspeito Validado. 

Estes contactos devem permanecer em isolamento profilático, durante 14 dias 

e monitorizar os sintomas.  – Ver 7.4 e Anexo I 

Até à chegada do INEM, o Caso suspeito validado deve manter-se 

isolado na Sala de Isolamento, estando aquele espaço interdito. 
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9. Procedimentos específicos 

 

Os Procedimentos específicos adotados foram os emanados pelas Entidades Governamentais e 
Tutelares. 
 
 Área da Infância (Creche, Pré-Escolar e CATL): 

 Reabertura das Respostas Sociais Creche, Pré-Escolar e CATL, de acordo com as orientações 

da DGS e Manual de Boas Práticas. Anexo V e VI. 
 
Área Sénior  

 Suspensão da Atividade da Resposta Social Centro de Dia, por imposição do Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março; 

 As Visitas dos Familiares aos Utentes de ERPI poderão realizar-se de acordo com o Plano de 
Operacionalização das visitas (ver Anexo III). Mediante a situação epidemiológica 
específica (local ou da Instituição), pode ser determinado, em articulação com a autoridade 
de saúde local, a suspensão de visitas à Instituição por tempo indeterminado. Incentivo 
para garantir os meios para que os utentes possam comunicar com os familiares e amigos 
através de Telefone e/ou Videochamada;  

 Reagendamento de Consultas Não Urgentes, de Utentes; 

 Reformulação das equipas deste setor e dos seus horários de trabalho- Funcionamento 
com equipas Espelho, quando necessário. 

 Ordem de serviço com os procedimentos de limpeza dos quartos dos utentes, com base 
nas Orientações da DGS 008/2020 e 009/2020; 

 Formação ministrada pela médica que presta serviço à Instituição. 
 
A ADMISSÃO DE NOVOS UTENTES, fica sujeita aos seguintes procedimentos: 
• Para a admissão de novos utentes, deve ser realizado o teste laboratorial para SARS-CoV-2; 
• Independentemente da avaliação clínica ou do resultado laboratorial, na admissão 
de novos utentes estes deverão cumprir um período de quarentena, não inferior a 14 dias; 
 
OUTROS CASOS: 

 Saída de utentes da Instituição por motivos de tratamento inadiáveis ou devido a episódios 
de urgência, devem ser isolados pelo período de 14 dias, quando regressarem; 
 

Nota: Ver o PLANO ANEXO II, DEDICADO AO ERPI E APOIO DOMICILIÁRIO, 
CONTÉM AS ALTERAÇÕES CONSTANTES NA ORIENTAÇÃO 009/2020, 
ATUALIZADA A 20/07/2020. 

 
Serviços Gerais  

 Ordem de Serviço com procedimentos para o Serviço de Lavandaria, com base nas 
Orientações da DGS 008/2020 e 009/2020; 

 Ordem de Serviço com procedimentos, para o Serviço de Cozinha, com base nas 
Orientações da DGS 008/2020 e 009/2020; 

 Ordem de Serviço com procedimentos, para os motoristas, no que concerne à limpeza e 
desinfeção de viaturas; 

 Ordem de Serviço com procedimentos, para o Serviço de Limpeza, com base nas 
Orientações da DGS 008/2020, 009/2020 e 014/2020. 
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 Reuniões com orientações para os colaboradores da Tesouraria e Atendimento ao público, 
bem como, para a colaboradora do Armazém. 

 
A todos os Colaboradores:  

 Afixação de procedimentos em locais estratégicos, de lavagem de mãos, etiqueta 
respiratória, distanciamento social, e procedimento perante um caso suspeito; 

 Divulgação do Plano de Contingência; 

 Ordem de Serviço com informação sobre o Covid-19 e Boas Práticas de Higiene; 

 Ordem de Serviço com a definição de Pessoas de Alto Risco e de Baixo Risco, baseada na 
orientação da DGS 002/2020; 

 Ordem de Serviço com informação de que os colaboradores têm de se auto monitorizar no 
que respeita à temperatura, tosse e dificuldade respiratória, no inicio e no final da jornada 
de trabalho. Se apresentarem algum destes sintomas, não devem entrar na Instituição; 

 Ordem de Serviço com a informação/ sensibilização para exercerem as suas funções de 
cabelo atado, sem relógio e/ou brincos, pulseiras e outros adereços.   

 Ordem de Serviço a comunicar a todos mos colaboradores que é permitido à Instituição a 
realização de medições de temperatura corporal, por motivos de proteção de saúde do 
próprio de terceiros, no atual contexto da doença Covid-19. 

 Ordem de serviço a comunicar aos colaboradores o levantamento de riscos profissionais, 
no âmbito da Pandemia Covid-19. 

 Ordem de Serviço a reiterar o uso obrigatório de máscara e equipamentos de proteção 
individual. 

 Os colaboradores de cada sector, fazem as refeições no seu sector não havendo 
cruzamento de pessoas, nem contacto entre colaboradores de diferentes sectores.  

 Ordem de Serviço a PROIBIR A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER APARELHO DE AR 
CONDICIONADO.  
Nota: Pese embora a existência da Orientação nº 033/2020 de 29/06/2020, relativa aos 
sistemas de avac, e à atualização das Orientações 009/2020 e 0025/2020, a Instituição 
continuará a assegurar a ventilação natural. 

 Reuniões periódicas com os colaboradores dos serviços de apoio, do sector sénior e da 
infância, no sentido de sensibilizar para o cumprimento das regras impostas pela DGS e 
vertidas no Plano de Contingência.  
 
 

 
NOTA IMPORTANTE SOBRE LAVAGEM DO FARDAMENTO 
- Como sempre foi procedimento da Instituição o fardamento continua a ser lavado na 
Lavandaria da Instituição. 
A farda utilizada deve ser colocada no caixote destinado para efeito. 
Na Lavandaria e como já foi comunicado anteriormente, através de ordem de serviço aos 
colaboradores do setor, no tratamento de roupa deve-se proceder da seguinte forma: 
 O programa de lavagem de roupa deve integrar: 

- Pré-lavagem 
- Lavagem a quente (roupa TERMORESISTENTE) 
- Temperatura 70° C a 90° C 
 

 As roupas TERMOSENSÍVEIS devem ser lavadas com: 
- Água morna 
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- Temperatura de 40° C 
- Ciclo de desinfeção química em máquina 
   

 
Todos os dias, a Instituição está atenta à evolução da pandemia, bem como, a todas as medidas a 
adotar no combate/ prevenção da mesma passando essa informação aos nossos colaboradores. 
 
A Instituição empenha-se, diariamente, na divulgação da mensagem: “Se nos protegermos 
individualmente, estamos a proteger cada um dos nossos colegas de trabalho, cada um dos 
nossos utentes e a nossa família.” 
 
 

10. ANSIEDADE, MEDO, STRESS… E PORQUE NÃO? 

A presente situação da pandemia do Covid-19 e consequentemente todas as medidas tomadas 

pelas Entidades Governativas que vieram alterar a nossa vida diária, as nossas rotinas, a nossa 

situação financeira e a própria situação económica do País. As sistemáticas notificações no 

telemóvel com as últimas notícias sobre a situação, os sequenciais títulos dos Jornais, o Telejornal, 

os Comunicados após as Reuniões de Conselhos de Ministros, as conferências da Direção Geral de 

Saúde e do Ministério da Saúde que nos dão conta que o número de casos não para de aumentar 

e a morte teima em ceifar vidas, quer em Portugal, quer em Itália ou Espanha. E ultimamente as 

notícias sobre o caos instalado em alguns Lares de Idosos, provocam em nós, Portugueses, um 

avassalador desgaste emocional e um aumento de stress. 

Como reagimos perante novos desafios que nos foram impostos e perante as inerentes 

dificuldades? 

Sentimos medo! Medo da infeção e Medo de transmitir essa infeção aos nossos familiares. 

Sentimos uma estranha sensação de Insegurança! 

Sentimos Culpa pela dificuldade em conciliar as exigências profissionais e familiares! 

Sentimos Exaustão Física! 

Sentimos sobrecarga emocional, Pressão e Estigma! 

Mas não esqueçamos: 

Medo e Ansiedade são emoções legítimas e normais de serem sentidas, 

vivenciá-las como ao stress, não é sinal de fraqueza ou de impreparação; 

O stress não é um sentimento individual, mas sim, um sentimento 

coletivo. E cada um de nós reage perante ele de maneira diferente, 

portanto, importa que saibamos respeitar o outro na sua forma de 

combate ao stress (isolamento, irritabilidade, silêncio ou necessidade de 

falar) e encontrar a nossa forma de o combater.  

Temos de nos cuidar alimentando-nos saudavelmente, bebendo água, 

fazendo exercício físico, falando com os nossos familiares por telefone, mensagem, Skype etc e 

realizar atividades de lazer permitidas.  
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Só assim, podemos reunir condições para trabalhar em equipa e cuidar dos outros.  

É necessário promover a cooperação e o trabalho de equipa. Trabalhamos para um bem coletivo. 

Se precisarmos temos de pedir ajuda. 

Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal que já aguentámos muito.  

Cuide de si, por todos nós!  

 

11. CONTACTOS OFICIAIS 

Fundação Manuel Francisco Clérigo – 262995030 

Linha de Saúde 24 – 808 24 24 24 

Número Nacional de Socorro – 112 

Autoridade de Saúde Local – 262590517 (SUSPEITAS DE COVID – 19) 

UCS P LITORAL- Polo SMP  – 262076620 (SUSPEITAS DE COVID – 19) 

Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto – 262985100 

Centro Hospitalar do Oeste – 262830300 

Proteção Civil de Alcobaça – 262580805 

Presidente da Câmara de Alcobaça- Paulo Inácio- 968497835 

Segurança Social- Elisabete Moita- 967198522 

Comandante da GNR SMP- 961192306  

Coordenador da Saúde Pública- Jorge Santos- 964935443 

Diretora ACES- Ana Pisco- 9171423577 

 

 

12. CONCLUSÃO 

A elaboração deste Plano de Contingência não dispensa a consulta da Norma 006/2020 de 26 de 

fevereiro 2020 que é fundamental, assim como outras normas que foram ser emanadas pela DGS.  

Toda a informação, aqui, disponibilizada está sujeita a atualização constante via site da DGS ou 
outras formas de comunicação oficiais. 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo está em articulação com as Entidades Tutelares e 
Autoridades de Saúde, cumprindo sempre, com as orientações/recomendações emanadas por 
aquelas.  

A Instituição está empenhada na divulgação de informação rigorosa e precisa, bem como, está 
atenta na vigilância de perto dos casos suspeitos e na correta identificação dos casos de infeção 
real, permitirão, por certo, o controlo desta nova ameaça. 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/
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A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na situação 
clínica dos utentes e equipas. 

Neste momento, e utilizando uma expressão da gíria, estamos todos no mesmo barco. Existem 
sentimentos de medo, ansiedade, preocupação e stress. Todos tememos pelo nosso estado de 
saúde e pelo estado de saúde dos nossos. Nesta Instituição não será diferente! Cada um de nós 
tem de se responsabilizar individualmente de forma a não prejudicar o próximo que são os nossos 
utentes e que estão nos estágios mais frágeis da vida humana. 

A Instituição, minuto a minuto, dia a dia, irá ajustar-se e tomar as medidas que entender por 
pertinentes na proteção dos nossos utentes.   

 

São Martinho do Porto, 31 de julho de 2020 

 

A Direção Técnica 

 

 

(Dra. Teresa Manuela de Oliveira Costa) 
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ANEXO I – Registo individual em caso de isolamento profilático 
 

Nome  

Data de Nascimento    

Entidade empregadora  Categoria profissional  

Posto de trabalho  Atividade profissional  

Distrito  Localidade  Freguesia  
 

D
ia

 1
 

Registo de temperatura 
Medição 1: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 2: ____º C (Hora: ____h__);  
Medição 3: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 4: ____º C (Hora: ____h__). 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 2
 

Registo de temperatura 
Medição 1: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 2: ____º C (Hora: ____h__);  
Medição 3: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 4: ____º C (Hora: ____h__). 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 3
 

Registo de temperatura 
Medição 1: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 2: ____º C (Hora: ____h__);  
Medição 3: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 4: ____º C (Hora: ____h__). 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 …
 

Registo de temperatura 
Medição 1: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 2: ____º C (Hora: ____h__);  
Medição 3: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 4: ____º C (Hora: ____h__). 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 

D
ia

 1
4

 

Registo de temperatura 
Medição 1: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 2: ____º C (Hora: ____h__);  
Medição 3: ____º C (Hora: ____h__); 
Medição 4: ____º C (Hora: ____h__). 

Fez a toma de alguma medicação como 
Brufen® ou Ben-u-ron®? Pf, registe. 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Medição nr. ____     Medição nr. ____ 

Sintomas/Queixas (tosse, expetoração, falta de ar, …): 
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ANEXO II 

 

 

 

Plano de Contingência específico das Respostas Sociais: Estrutura 

Residencial para Idosos (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
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1. Breves Considerações 

Considerando o acometimento do Covid-19 por alguns lares do território nacional, é altura de 

reforçar, ainda mais, a prevenção contra esta Pandemia.  

Pese embora, à data de hoje e desde muito cedo se fazerem cumprir, na Fundação Manuel 

Francisco Clérigo, todas as Orientações da DGS, as Recomendações do ISS e as demais 

emanadas por outras entidades e que consequentemente são divulgadas aos colaboradores 

através de Ordens de Serviço, Flyers, reuniões de sensibilização e formação com pessoal 

médico, não será em demasia elaborar este anexo ao Plano de Contingência, dedicado à 

Resposta Social Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), 

sintetizando e reforçando a informação já comunicada, bem como, acrescentando todas as 

novas orientações.  

E, ainda, não será demasiado, deixar um profundo agradecimento a todos os colaboradores da 

Instituição que se encontram ao serviço, em especial, às nossas colaboradoras da linha da 

frente que muito têm contribuído nesta fase de Prevenção que não sendo profissionais de 

saúde, deparam-se muitas vezes com a necessidade de o ser fazendo-o de forma notável e 

exímia.  

 Com o esforço de todos, vamos ficar bem. 

Bem- hajam.  

 

 

2. Sintomatologia 

Reitera-se a informação de que as pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de 

infeção respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade respiratória. 

Em Portugal na análise dos casos positivos, estes têm apresentado os seguintes sintomas, 

cumulativamente ou em separado: 

Febre; 

Tosse; 

Dores Musculares; 

Cefaleias; 

Fraqueza Generalizada; 

Dificuldade Respiratória. 

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 
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3. Uso de Equipamento de Proteção Individual  

Nos termos da Orientação da DGS n.º 010/2020, 

de 03/04/2020: 

“Os Profissionais e voluntários de instituições de 

solidariedade social, lares e RNCCI, devem usar 

máscara quando:  

- Contacto direto com pessoas institucionalizadas; 
- Remoção de roupas das camas;  
- Serviços de limpeza;  
- Serviço de lavandaria e manutenção de sistemas de ar condicionado” 

 

O seu correto uso deve obedecer ao cumprimento dos seguintes passos: 

a) Higienizar as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a 
máscara;  

b) Colocar a máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o lado com 
outra cor (face externa) virado para fora; 

c) Ajustar a extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a 
máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser 
feita imediatamente higienização das mãos;  

e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida; 

 f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;  

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando 
na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos; 

h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;  

i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara. 

Os colaboradores utilizam, ainda, outros equipamentos, tais como: 

- Luvas; 
- Batas; 
- Avental; 
 

Perante um caso suspeito/confirmado, devem também utilizar:  

• Touca; 

• Óculos de proteção ou viseira; 

• Respirador FFP2; 

• Bata impermeável, comprida e de mangas compridas; 

• Luvas longas de nitrilo / luvas duplas de nitrilo; 

• Cobre-botas de comprimento total ou pezinhos. 
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4. Limpeza e Higienização de espaços 
 

Na limpeza e higienização, os colaboradores utilizam: 

- Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável por cima da farda; 
- Uma máscara comum bem ajustada à face;   
- Luvas resistentes aos desinfetantes. 
 
 
A Instituição adotou, desde o início e como já foi referenciado medidas de higienização e controlo 
ambiental, tendo em conta a Orientação da DGS n.º 008/2020, de 10/03/2020 – devidamente 
adaptada à realidade da Instituição – e a Orientação da DGS n.º 014/2020 de 21/03/2020.  
 

 Mudança de roupa dos quartos: 

Tendo em conta que a intervenção de mudança de roupa da cama, gera aerossóis, é aconselhável 
que ao remover a roupa de cama e atoalhados:  

• Não agitar a roupa de cama;  
• Retirá-la sem a sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para fora, fazendo um 

“embrulho”;  
• Não encostar a roupa ao corpo;  
• Transportar as roupas para o sector da Lavandaria; 

Os resíduos recolhidos no quarto, devem ser acondicionados num primeiro saco bem fechado, que 
depois é depositado no 2.º saco. O 2.º saco deve ser identificado como resíduos biológicos. 

 

 Manutenção das superfícies ambientais: 
 

• A limpeza húmida é preferível, à limpeza a seco. 
• Não se deve usar aspirador para limpeza.  
• Não é adequado o uso de aspirador de pó, porque põem em movimento no ar, as 

gotículas, nas quais o vírus pode estar contido e transforma-as em aerossóis. 
• Limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas mais limpas para as 

mais sujas; 
• Usar panos de limpeza de uso único, diferentes e exclusivos para a área do quarto e 

para as casas de banho;  
• O balde e esfregona de limpeza da casa de banho deve ser diferente do balde de 

limpeza e esfregona a usar no quarto; 
 
 Limpeza e desinfeção deve fazer-se da seguinte forma e ordem: 

 
• Limpar, em primeiro lugar, o mobiliário;  
• Lavar a casa de banho, começando pelas torneiras, lavatórios e ralos destes, passar 

depois ao mobiliário, de seguida a banheira ou chuveiro, sanita e bidé;  
• O mesmo procedimento repete-se para o chuveiro, não esquecendo de limpar bem 

o chuveiro, desenroscar a cabeça do mesmo e lavar e desinfetar; 
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•  Sanita: aplicar o produto de limpeza no interior e exterior da sanita; deixar atuar o 
produto durante 10 minutos para que faça o efeito desejado, esfregar bem por 
dentro com o piaçaba, descarregar a água com o piaçaba ainda dentro da sanita 
para que este também fique limpo; pôr o piaçaba a escorrer; lavar e desinfetar o 
suporte do piaçaba;  
Com outro pano limpo de uso único, lavar a parte externa da sanita, começando 
pelo tampo (o menos sujo), seguindo-se a parte de cima da sanita e todas as partes 
exteriores com o mesmo detergente/desinfetante; passar depois só com água 
quente e deixar secar. 
 

• Por fim, lavar o chão das instalações/quartos;  
• Abrir as janelas da área e deixar secar ao ar. 

 

Observação: Quando exista presença de sangue, secreções respiratórias ou outros líquidos 
orgânicos deve-se: 

• Absorver os líquidos com papel absorvente;  
• Aplicar a lixívia diluída em água na proporção de uma medida de lixívia, para 9 medidas 

iguais de água;  
• Deixar atuar durante 10 minutos;  
• Passar o local com água e detergente;  
• Enxaguar só com água quente e deixar secar ao ar; 

 

 

5. Promoção do Distanciamento Social  

Reiterando o que já foi referenciado, a Instituição promove as medidas de Distanciamento Social 
entre utentes e colaboradores, com a exceção para a prestação de cuidados; entre utentes e entre 
colaboradores ora em sala de estar, ora em refeitórios; quer em espaços fechados, quer em 
espaços abertos, respeitando a medida de 1 a 2 metros de distância.  
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6. Admissão de Novos Utentes 

Como já foi referenciado, a Admissão de um novo utente implica: 

 Teste Laboratorial para SARS-COV-2 negativo;  
 Avaliação clínica pela médica que presta apoio à Instituição, atestando a inexistência de 

sinais e sintomas de infeção respiratória aguda á data da admissão; 
 Período de Isolamento não inferior a 14 dias 

 QUANDO O TESTE LABORATORIAL NÃO POSSA SER REALIZADO ANTES DA ADMISSÃO DO UTENTE NA INSTITUIÇÃO, DEVE, 
ESTE, FICAR EM ISOLAMENTO ATÉ À REALIZAÇÃO DO MESMO. 

 

7. Saída dos Utentes, da Instituição, por período INFERIOR e SUPERIOR a 24 horas 

A saída dos utentes da Instituição, só é permitida: em casos de assistência médica urgente ou 
tratamentos inadiáveis e consultas. 

Nestas situações quando o utente saia por um período INFERIOR A 24 HORAS: 

 Os utentes ao saírem para consultas cumprem com as regras de etiqueta respiratória 
(uso obrigatório de máscara) e a higienização das mãos. À chegada na instituição 
mudam de roupa e realizam a sua higiene pessoal;  

      Nestas situações quando o utente saia por um período SUPERIOR A 24 HORAS: 

 Compete ao hospital, onde esteve internado, realizar o teste laboratorial, antes do 
regresso à Instituição. Na instituição cumpre um período de quarentena, nunca 
inferior a 14 dias. 

 

8. Orientações perante um Caso Suspeito 

Estas orientações constam do Ponto 7.5, do Plano de Contingência da Instituição.  

No entanto a Orientação da DGS n.º 009/2020 atualizada a 07/04/2020, modifica as entidades 
a contactar.  

 

Assim, perante um CASO SUSPEITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DIREÇÃO 

TÉCNICA 

CONTACTA EM 

SIMULTÂNEO 
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Na impossibilidade de concretização daqueles contactos, 

ligar para a Linha SNS24 – 808 24 24 24. 

Ou  

Autoridade Regional de Saúde (Centro de Saúde de Caldas da Rainha) * 

                   * 262.840.443 – (ver contactos oficiais, página 21) 

                         (procedimento está no ponto 7.5, do Plano de Contingência – páginas 16, 17 e 18)  

 

 

 

 

 

8.1 – Realização de Teste Laboratorial para SARS COV-2  

 

 

Os doentes com suspeita de Covid-19 devem ser 

submetidos a um teste laboratorial, em amostras de 

trato respiratório superior, colhidas por zaragatoas, 

sob orientação  
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Encaminhamento hospitalar 
com o agravamento do estado 

clínico

Mantêm-se em Isolamento na 
Instituição, com seguimento 

clinico asssegurado pelo 
Hospital em articulação com o 

ACES

Dois Testes Negativos, com 24 
horas de intervalo, realizado 
entre o 10.º e 14.º dias após 

sintomas

Testar todos os outros utentes e 

colaboradores não separados 

fisicamente do caso confirmado 

A Autoridade de Saúde Local (Delegada de Saúde) deve: 

 Comunicar de imediato à Autoridade Regional de Saúde; 

 Contactar: 

• Diretor Executivo do seu ACES 

• Direção Técnica da Instituição 

• Diretor(a) da Segurança Social 

• Presidente da Câmara 

 Acompanhar a definição de estratégias e medidas a tomar 

para minimizar a transmissão da infeção na Instituição; 
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8.2 Regras do Isolamento  

 

 Os doentes suspeitos de Covid-19 devem permanecer em isolamento e separados dos 

que restantes utentes não suspeitos; 

 Os doentes suspeitos de Covid-19, não devem permanecer juntos entre eles; 

 Os doentes confirmados não podem estar juntos no mesmo espaço com os que são 

suspeitos; 

 Os doentes confirmados podem estar em regime de coorte; 

 

 

 

 

 

 8.3 Evacuação de utentes 

 

      A AUTORIDADE DE SAÚDE articulada com a DIREÇÃO TÉCNICA DA INSTITUIÇÃO, o PRESIDENTE DA CÂMARA e 

o RESPONSÁVEL DA SEGURANÇA SOCIAL, devem proceder a uma AVALIAÇÃO DE RISCO,  

 

 

 

 

 

 

 

                Em Caso Negativo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sentido de entender se existe infraestruturas, na Instituição, 

de isolar todos os utentes com sintomas de SARS COV2 

 

Os utentes a transferir devem ser testados para SARS Cov-2: 

A) Se Positivo: O utente só pode ser transferido para 

instalações/unidades designadas para estes casos:  

- Pavilhão Gimnodesportivo de Alcobaça; 

- Escola Primária da Lagoa das Talas- Évora de Alcobaça; 

B) Se Negativo e Assintomático: o utente pode ser transferido. Caso 

tenha existido na Instituição, um caso suspeito ou confirmado, deverá 

cumprir o isolamento não inferior a 14 dias. 
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9. Cuidados a prestar aos utentes Confirmados para Covid- 19 
 

9.1 – Cuidados Respiratórios Domiciliários  

A informação, infra, foi ser transcrita da Orientação DGS 020/2020, de 03/04/2020. 

“1. Os Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD), por se destinarem a doentes respiratórios 

crónicos graves (que necessitam de oxigeno terapia, ventilação ou meios mecânicos de higiene 

brônquica), deverão continuar a possibilitar e garantir o acompanhamento telefónico 24h aos 

doentes e, em caso de alteração do quadro clínico do doente, o médico assistente deverá decidir 

se é prioritário o encaminhamento para cuidados hospitalares.  

2. A atuação em CRD em contexto de pandemia de COVID-19 por parte dos prestadores segue as 

seguintes prioridades:  

a. O início/adaptação aos equipamentos de CRD é sempre efetuado em ambiente hospitalar;  

b. O início/instalação de oxigeno terapia deve contemplar preferencialmente o recurso ao 

concentrador convencional; 

c. O início de ventilo terapia dirigido à síndrome de apneia obstrutiva do sono deve ser diferido 

para o período pós fase de mitigação COVID-19, excetuando situações de elevado risco/gravidade;  

d. Aerossol terapia por nebulização, para administração de broncodilatadores, não deve ser 

efetuada, salvo em situações excecionais e devidamente fundamentadas; 

 e. Todas as outras formas de aerossol terapia devem seguir as indicações recomendadas; 

f. A manutenção/seguimento dos CRD deve obedecer aos seguintes requisitos:  

i. Assegurar a substituição por avaria de equipamentos e dispositivos médicos;  

ii. Garantir a reposição de consumíveis;  

iii. Garantir a manutenção dos equipamentos;  

iv. Assegurar equipamentos adjuvantes como aspirador de secreções, inexsuflador, monitor 

cardiorrespiratório com capnografia e oximetria integrados.  

g. As visitas domiciliárias para manutenção de equipamentos e reposição de consumíveis devem 

manter a sua periodicidade no caso dos doentes com ventilação superior a 16 horas; 

 h. Devem ser privilegiados equipamentos que permitam a telemonitorização;  

i. Nos casos em que seja impossível a correção por telemonitorização, os médicos assistentes 

podem solicitar visitas domiciliárias para ajustes na ventilo terapia.  

3. Dadas as características da prestação dos CRD, os profissionais deverão utilizar Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) preferencialmente o recurso ao concentrador convencional;” 
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9.2 Plano Nutricional em Doente com Covid-19 

 

 O plano nutricional, da Instituição, será sempre consensualizado com a médica que presta 

serviço à Instituição, a Nutricionista que também presta serviço à Instituição ou com 

entidades de saúde.  

Os doentes serão, pois, monitorizados nutricionalmente e serão seguidas as vias de 

alimentação adequadas a cada caso, isto é, a cada utente tendo em conta o seu historial 

clínico.    

Da Orientação da DGS 021/2020, de 06/04/2020, decorre que, de um modo geral, a 

alimentação deve ser proteica e enérgica, com suplementação de minerais e vitamina A do 

complexo B, C, D, e E e ainda micronutrientes como o zinco e o selénio.  

A nutrição entérica deve ser na posição de decúbito ventral e com a cabeceira elevada entre 

10.º a 25.ºgraus. 

 

 Cuidados a ter na distribuição das refeições 

 

Espaço de refeições: 

- Deve ser garantido o distanciamento (1 a 2 metros) entre os utentes no período das 

refeições; 

- Assegurar que os utentes não ficam sentados em lugares frente a frente; 

- Utilizar o espaço de refeições por turnos ou dividir por dois espaços distintos; 

- Higienizar o refeitório/sala de refeições, incluindo mesas e cadeiras, antes e depois de cada 

refeição; 

- Assegurar a circulação de ar na sala de refeições; 

- Não permitir a colaboração dos idosos mais independentes na organização da sala de 

refeições. 

 

 Cuidados a ter por parte dos colaboradores no serviço da refeição: 

 

- Lavar adequadamente as mãos; 

- Utilizar máscaras cirúrgicas; 

- O serviço de refeições deve ser à mesa, estando o empratamento ao encargo do funcionário 

responsável pelo serviço; 
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- Nos espaços comuns só devem estar utentes e funcionários sem sintomas respiratórios 

agudos; 

- Os casos suspeitos e os casos confirmados nunca deverão deslocar-se aos espaços comuns, 

devendo fazer as refeições nos quartos onde estão isolados. 

 

 Distribuição de refeições no contexto do apoio domiciliário: 

 

- Assegurar a higienização do veículo de transporte antes e depois de cada momento de 

distribuição de refeições; 

- Assegurar um bom acondicionamento das refeições/produtos alimentares, em 

equipamentos/utensílios adequados a cada faixa da temperatura; 

- Aos colaboradores que fazem a distribuição de refeições deve ser disponibilizado uma 

solução portátil à base de álcool para a desinfeção frequente das mãos, entre entregas ao 

domicílio; 

- Utilizar máscara cirúrgica no momento da entrega ao domicílio. 

 

 

9.3 Higiene Limpeza, Desinfeção e Gestão de Resíduos  

 

        Considerando que já foram abordadas as regras de etiqueta respiratória, de lavagem correta 

de mãos e de higienização e controlo ambiental, compete referenciar os procedimentos já 

adotados pela Instituição, no que respeita à gestão de resíduos, higienização de equipamentos, 

tratamento de roupa e loiça.  

 Gestão de Resíduos – Fraldas 

 

 As fraldas usadas e outros resíduos de doentes com Covid-19, devem ser 

colocados todos juntos no mesmo contentor e enviar para autoclavagem ou 

inceneração; 

 

 Limpeza e Higienização de arrastadeiras, urinóis e bacias de higiene 

 

 Todos estes equipamentos devem ser lavados separadamente, no WC do 

Bloco; 

 A limpeza deve ser feita com água quente e detergente sendo 

posteriormente desinfetado com produto próprio ou lixivia e deixar atuar; 

 Deixar escorrer ao ar ou limpar com panos utilizados só para esta função 

(lavá-los diariamente a 80-90º); 
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 Tratamento de roupas em separado 

 

 A roupa deve ser lavada à temperatura mais alta que puder suportar 
(dependendo da Termo resistência) – ciclo de desinfeção pelo calor (pelo 
menos a 60ºC durante 30 minutos, ou entre 80-90ºC, com 10 minutos de 
contacto do calor com a roupa); 

 Se a roupa não puder ser lavada a quente, deve ser lavada na máquina a 
temperatura entre 30-40ºC e a um ciclo de desinfeção final na máquina, 
com um desinfetante apropriado a este tipo de roupa e compatibilidade 
com a máquina.  
 

 

 Tratamento das Loiças 

 

 A loiça utilizada pelos utentes confirmados com Covid-19, deve ser lavada em separado na 

máquina de lavar a loiça, a uma temperatura de 70.º grau. 

Após colocar a loiça na máquina o colaborador deverá lavar e desinfetar as mãos. 

 

10. Óbito  

Durante os cuidados ao cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os colaboradores 

estritamente necessários, todos devidamente equipados:  

• Touca; 

• Óculos de proteção ou viseira; 

• Respirador FFP2,  

• Bata impermeável, comprida e de mangas compridas, 

• Luvas longas de nitrilo / luvas duplas de nitrilo,  

• Cobre-botas de comprimento total ou pezinhos; 

Os procedimentos a seguir são os constantes na Orientação da DGS n.º 002/2020, de 16/03/2020, 

atualizada a 19/03/2020. 
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Circuito de circulação da resposta social ERPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Higieniza Mãos; 

- Coloca Máscara; 

- Avalia 

Temperatura; 

- Realiza Biometria; 

- Coloca Pezinhos 

- Higieniza Mãos; 

 

 

Vestiário 

- Deixa todos os itens 

que traz de casa; 

- Desinfeta telemóvel; 

- Higieniza mãos; 

- Muda de roupa e 

calçado; 

- Higieniza mãos; 

 

 

Zona Sagrada 

- Diariamente controlo de temperatura aos utentes; 

- Diariamente controlo de temperatura a colaboradoras; 

- Obrigatoriedade de uso de máscara; 

 

- Higieniza mãos; 

- Retira farda e 

calçado; 

- Duche; 

- Recolhe todos os 

itens que trouxe de 

casa; 

- Higieniza mãos; 

- Coloca Máscara; 

- Coloca pezinhos; 

- Higieniza mãos; 

 

 

 

Vestiário 

- Avalia 

Temperatura; 

 

- Higieniza as mãos; 

- Realiza Biometria; 

 

 

- Coloca Pezinhos 

- Higieniza Mãos; 

 

 

Entrada Saída 
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Circuito de circulação da resposta social SAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Higieniza Mãos; 

- Coloca Máscara; 

- Avalia 

Temperatura; 

- Realiza Biometria; 

- Higieniza Mãos; 

 

 

Vestiário no exterior 

da instituição 

- Deixa todos os itens 

que traz de casa; 

- Desinfeta telemóvel; 

- Higieniza mãos; 

- Muda de roupa e 

calçado; 

- Higieniza mãos; 

 

 

Domicílios 

- Colocar bata cirúrgica; 

- Colocar pezinhos à entrada do domicílio e retirar à saída; 

- Obrigatoriedade de uso de máscara; 

 

 

- Higieniza mãos; 

- Retira farda e 

calçado; 

- Duche; 

- Recolhe todos os 

itens que trouxe de 

casa; 

- Higieniza mãos; 

- Coloca Máscara; 

- Higieniza mãos; 

 

 

 

- Avalia 

Temperatura; 

 

- Higieniza as mãos; 

- Realiza Biometria; 

 

 

- Coloca Pezinhos 

- Higieniza Mãos; 

 

 

Vestiário no exterior 

da instituição 

Entrada Saída 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Operacionalização das visitas da ERPI da Fundação Manuel 

Francisco Clérigo 
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Plano de Operacionalização das visitas da ERPI da Fundação Manuel Francisco Clérigo 

 (de acordo com a informação da DGS nº11/2020 de 11/05/2020) 

 

Aspetos a ter em conta pelos visitantes: 

 As visitas decorrerão de 2ª a 6ª feira no período entre as 14h00 e as 16h00; 

 

 As visitas devem ser realizadas com hora previamente marcada e com a duração máxima de 30 minutos, 

no intervalo de cada visita processa-se à desinfeção do espaço; 

 

 Para agendar a visita, ligar para o seguinte número de telemóvel 963634470, de 2ª a 6ª feira das 14h00 

às 16h00 e falar com o colaborador Nuno Henriques; 

 

 As visitas devem comparecer na Secretaria 10 minutos antes da hora agendada; 

 

 A temperatura corporal do visitante será monitorizada, pelo colaborador da Secretaria (em 

conformidade com o Regulamento Geral da Proteção de Dados. A temperatura não será registada); 

 

 As visitas decorrem uma vez por semana (mediante disponibilidade de horário) e uma visita por utente; 

 

 Não são realizadas visitas em espaços comuns, partilhados pelos restantes utentes, exceto em caso de 

utentes acamados, mas não em quarentena; 

 

 Os utentes em quarentena, que se encontram em isolamento não poderão ser visitados; 

 

 As visitas decorrerão em local próprio (sala de visitas), entrada pela porta principal da Instituição, sem 

contacto com os restantes utentes; 

 

 As visitas devem respeitar o distanciamento físico face ao familiar que visitam (respeitar as sinalizações), 

cumprir a etiqueta respiratória (uso obrigatório de máscara desde a entrada na Instituição, até sair da 

mesma) e a higienização das mãos antes, durante e após a visita;  

 

 As visitas não devem trazer objetos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos; 

 

 As visitas que apresentem sintomas de infeção respiratória, febre, tosse…, devem ligar para a Instituição 

a suspender a visita; 

 

 As visitas que testem positivo a COVID-19 devem informar a autoridade de saúde local, caso tenham 

visitado a Instituição até 48 horas antes do início dos sintomas; 

 

 As visitas poderão ser suspensas a qualquer momento, mediante situação epidemiológica especifica 

(local ou da Instituição). 

 

Apelamos para que os familiares continuem a comunicar com os utentes através de vídeo 

chamada ou telefone. 
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A Fundação Manuel Francisco Clérigo compromete-se: 

 

 A disponibilizar informação aos visitantes, sobre a correta utilização de máscaras, higienização 

das mãos e conduta adequada ao período das visitas; 

 

 A Informar os visitantes sobre comportamentos a adotar durante a visita; 

 

 A assegurar que a visita decorra em espaço próprio; 

 

 A assegurar aos visitantes produto para higienização das mãos antes, durante e após o 

período das visitas; 

 

 A definir corredores e portas de circulação apenas, para visitas, onde não circulem utentes e 

profissionais; 

 

 A certificar do cumprimento das regras definidas pela Direção-Geral da Saúde para a 

contenção da transmissão da Covid-19, nomeadamente a correta utilização de máscaras pelos 

utentes. 

 

 

 

 

 

 

Nota: De acordo com a informação da DGS nº11/2020 de 11/05/2020 e condições da instituição. 
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Plano de Limpeza, Higienização e Desinfeção de espaços e superfícies  

 

Anexo IV 
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1. Introdução 

 Este anexo foi elaborado com base na orientação n.º 014/2020 de 21/03/2020, emitida pela DGS, 

uma vez que a limpeza de superfícies e espaços é de extrema importância visto que o vírus 

permanece sobre aqueles durante um período temporal que pode ir de horas a 6 dias. 

Assim devem ser tomadas medidas adicionais de cuidados na limpeza e desinfeção às já existentes 

e constantes no Plano de limpeza e higienização de espaços da Instituição. 

 

2. Superfícies críticas na transmissão da Covid-19 

Todas as superfícies podem ser veículos de contágio. 

As superfícies com maior risco de transmissão são as de toque frequente: 

 Maçanetas de portas; 

 Interruptores de luz; 

 Telefones; 

 Tablets e teclados de computadores; 

 Botões de elevadores; 

 Torneiras e lavatórios; 

 Manípulos de autoclismos; 

 Mesas; 

 Bancadas;  

 Cadeiras; 

 Corrimãos; 

 Dinheiro, entre outros 

 

3. Técnicas de Limpeza 

A Instituição assegura que:  

 A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco; 

 Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as 

mais sujas:  

 Paredes e teto (se aplicável)  

 Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);  

 Equipamentos existentes nas áreas;  

 Instalações sanitárias;  

 Chão – é o último a limpar. 
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3.1. Limpeza e desinfeção das superfícies de ÁREAS COMUNS 

 

Indicações: 

 

 Preparar a solução de lixívia; (A solução diluída deve ser a 0.1%, na proporção de 1 

parte de lixivia para 99 partes iguais de água.) 

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixivia nas superfícies; 

 Deixar atuar a lixivia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos; 

 Enxaguar as superfícies só com água quente; 

 Deixar secar ao ar.  

  

3.2 Limpeza e desinfeção das INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

 Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior 

das sanitas.  

 Seguir a sequência:  

 Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e 

superfícies à volta destes;  

 Limpar os trocadores de fraldas;  

 Limpar as sanitas;  

 Limpar o chão.  

 Limpeza da sanita: 

 − Parte interior:  

o Limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba:  

o Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo; 

o Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma 

reação gasosa nociva para a saúde;  

o Aplicar o produto detergente com base desinfetante; deixar atuar durante pelo 

menos 5 minutos;  

o  Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  

o  Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também 

fique limpo;  

o Volte a puxar a água.  

− Parte exterior da sanita:  

o Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os 

tampos; 

o Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita 

(em cima e nos lados);  

o  Passar com pano só com água;  

o  Deixar secar ao ar; o Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. Pode 

desinfetar também com álcool a 70º-80º.  
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 No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas 

as torneiras.  

  Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

 

3.3 Limpeza e desinfeção de SUPERFÍCIES QUE CONTENHAM SANGUE OU OUTROS 

PRODUTOS ORGÂNICOS 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros produtos 

orgânicos (vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes indicações:  

 Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o mais 

possível o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos; 

 Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes iguais de 

água;  

 Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes para 

que as pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em limpeza de 

manutenção;  

 Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar secar ao 

ar. 

 

3.4 Limpeza e desinfeção das ÁREAS DE PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO DE ALIMENTOS  

 Os materiais de limpeza são específicos para estas áreas e seguem as regras definidas pela 

legislação em vigor;  

 Deve haver panos diferentes de limpeza para as bancadas e utensílios destas; as mesas, 

cadeiras e outro mobiliário; material específico para o chão;   

 Os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes devem ser produtos que não 

contaminem eventualmente os alimentos);   

 Não borrifar com desinfetante em spray nas áreas onde há alimentos em confeção ou em 

exposição. 

  

4. Materiais de Limpeza  

A Instituição assegura que:  

 Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de 

risco das áreas a limpar;  

 Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e diferentes para cada 

área 

 O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir 

uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização.  

 O balde e esfregona devem ser diferentes, para cada área. 

 

5. Equipamentos de Proteção Individual pelos colaboradores do sector de limpeza: 

 Os colaboradores que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos que limpam as 

casas de banho;  
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 Os colaboradores do sector da limpeza usam:  

 Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável por 

cima da farda (não usar a roupa que traz de casa);  

 Uma máscara comum bem ajustada à face - a máscara deve ser mudada sempre 

que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);  

 Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);  

 Utilizam uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas; a 

farda é lavada na lavandaria da Instituição;  

 

6. Frequência de Limpeza 

 

 A limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com detergente de base 

desinfetante. 

  A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser no mínimo 6 vezes ao 

dia, mas pode ser necessário aumentar essa frequência;  

 Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência (cerca de 1 vez por hora); 

 Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de 

lixívia diluída em água. A frequência de limpeza deve ser no mínimo 2 vezes ao dia;  

 Instalações sanitárias (casas de banho): lavar preferencialmente com produto que contenha 

na composição detergente e desinfetante porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A 

frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 3 vezes ao dia. 
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Anexo V 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Contingência das Respostas Sociais  Creche, 

Pré-escolar e Catl 
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1. Introdução 

Com a reabertura das Respostas Sociais Creche e Pré-escolar, a Fundação Manuel Francisco 

Clérigo, a sua Direção Pedagógica, bem como, os restantes colaboradores encontram-se 

preocupados com a saúde e o bem-estar de todas as crianças que frequentem a Instituição. 

Pelo que nos encontramos, todos unidos, em esforços no cumprimento rigoroso das orientações 

da Direção Geral de Saúde e as demais disposições legais.   

Pese, embora, a recomendação seja a do distanciamento social, a Instituição não vai descurar da 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como, da garantia do seu 

bem-estar e direito de brincar, porquanto considera que as interações e as relações que as 

crianças estabelecem com os colaboradores do sector e com as outras crianças são a base para a 

sua aprendizagem e desenvolvimento.    

Por último, solicitamos a todos os pais que garantam, também, o cumprimento de todas as 

recomendações.   

Juntem-se a nós na prevenção da doença Covid-19.  

 

2. Preparação Prévia à Abertura das Respostas Sociais e outras Observações 

Antes da reabertura estão a ser adotados todos os procedimentos constantes nas Orientações da 

DGS n.º 006/2020 de 26/02/2020; Orientação n.º 014/2020, de 21/03/2020; Orientação n.º 

025/2020, de 13/05/2020, entre outras disposições legais, recomendações, informações e 

esclarecimentos de entidades governativas e administrativas: 

 Desinfeção dos espaços e das Respostas Sociais por empresa certificada para o efeito; 

 O Horário de Funcionamento irá ser divulgado, através da via eletrónica, aos pais através 

de Guia de Boas Práticas- COVID 19, bem como, todas as novas regras de organização e 

funcionamento das Respostas Sociais;  

 Passam a ser privilegiados, como já o eram, a troca de informações entre Instituição e 

Pais/Encarregados de Educação, através de meios eletrónicos e através de contacto 

telefónico; 
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 Passa a ser mais privilegiado o pagamento das mensalidades através de Transferência 

Bancária;    

 Todos os Colaboradores, da Instituição, docentes e não docentes, vão ter sessões de 

esclarecimento com a Direção Técnica e Direção Pedagógica, acerca das novas regras de 

organização e funcionamento, bem como, relativas à ativação do Plano de Contingência 

quando exista um Caso Suspeito; 

 A Instituição assegura a limpeza e desinfeção de todos os espaços, inclusive, os espaços das 

Respostas Sociais, de acordo com a Orientação da DGS n.º 014/2020, de 21/03/2020, 

anteriormente e posteriormente à reabertura das Respostas Sociais; 

 Os equipamentos de ar condicionado ou similares, não serão ligados em modo de 

recirculação de ar. A Instituição privilegia o arejamento dos espaços através das janelas 

e/ou portas abertas, tendo sempre em conta o bem-estar das crianças;  

 

2.1 Testagem de rastreio à Covid- 19 

Todos os colaboradores da Resposta Social Creche foram Testados.  

Com resultado negativo. 

 

2.2 Vigilância Ativa e cumprimento rigoroso de todas as orientações da DGS. 

O cumprimento de todas as Orientações acima referidas vai ser alvo de vigilância ativa por parte 

da Direção Pedagógica ou colaborador a designar por aquela Direção, bem como, pela Chefe de 

Serviços de Apoio ou colaborador a designar por aquela. 

 

3. Colaboradores 

 Uso Obrigatório de Máscara cirúrgica  

 O seu correto uso deve obedecer ao cumprimento dos seguintes passos: 

a) Higienizar as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a 

máscara;  
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b) Colocar a máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o lado com 

outra cor (face externa) virado para fora; 

c) Ajustar a extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a 

máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser 

feita imediatamente higienização das mãos;  

e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida; 

 f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;  

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da 

máscara), segurando nos atilhos ou elásticos; 

h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;  

i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara 

 Uso Obrigatório de bata que será lavada na Instituição, diariamente, a uma temperatura de 

60.º graus; 

 Os colaboradores devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado, 

EXCLUSIVAMENTE, na Resposta Social; 

 Os colaboradores devem ter uma muda de roupa na Instituição devendo ser lavada, 

sempre que possível, a uma temperatura de 60.º graus  

 Reitera-se a restrição de uso de telemóvel, exceto em casos urgentes, devendo o 

colaborador desinfetar as mãos após a utilização do equipamento; 

 Reitera-se a não utilização de relógios, brincos, colares, entre outros adornos pessoais; 

 Reitera-se que o colaborador deve apanhar o cabelo, na execução das suas funções; 

 Reitera-se o Distanciamento Social entre os colaboradores docentes e não docentes 

respeitando a medida entre 1 a 2 metros. 

 Reitera-se a o cumprimento das regras de etiqueta respiratória e lavagem de mãos;  

 A lavagem de mãos e/ou desinfeção deve ser frequente, designadamente, aquando a 

entrada na Instituição, antes e após das refeições, antes e após a ida à casa de banho e 

sempre que regressem do espaço exterior; 

 Aquando a entrada dos colaboradores na Instituição os mesmos Auto monitorizam a 

temperatura corporal; 
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 Sempre que um colaborador sentir sintomas de febre, dores musculares, dificuldade 

respiratória não deve comparecer na Instituição; 

 

Observação: A substituição de Recursos Humanos obedece às regras contidas no Plano de 

Contingência, ao qual este anexo faz parte integrante, bem como, se terá especial consideração os 

colaboradores que pertençam a grupos de risco. 

 

4. Limpeza e Desinfeção dos Espaços  

A limpeza e desinfeção dos espaços e equipamentos, far-se-á de acordo com a Orientação da DGS 

n.º 014/2020, de 21/03/2020, conforme Anexo IV e parte integrante do Plano de Contingência. 

As especificidades na limpeza e na desinfeção serão identificadas ao longo deste documento.  

A Instituição assegura espaços “sujos” e os espaços “limpos”.  

 

5. Organização de Horários 

 As crianças não devem permanecer nas Instalações da Instituição por período superior ao 

estritamente necessário, de forma que se solicita aos encarregados de educação a sua 

melhor compreensão.  

 

6. A Entrada e Saída das Instalações. Como se Faz?  

 À entrada e saída da Instituição, as crianças, deverão ser entregues/recebidas 

individualmente pelo seu encarregado de educação, ou por alguém por ele autorizado, à 

porta da respetiva Resposta Social, não sendo permitida a sua entrada e circulação nas 

instalações; 

 O número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança deverá ser limitado; 

 Os Pais/Encarregados de Educação para entregar/receber as crianças deverão utilizar 

máscara de proteção e aguardar a sua vez cumprindo o distanciamento físico de 1,5-2 

metros;  

 Os Pais/Encarregados e Educação deverão higienizar as mãos com gel desinfetante à 

entrada da Instituição; 
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 Aquando da entrada é medida a febre da criança com termómetro de infravermelhos; 

 Como já era hábito estará à porta um colaborador para receber a criança; 

 O Registo de entrada e saída será efetuado pelo colaborador não sendo necessário o 

Pai/Encarregado de Educação ou pessoa autorizada recolher a assinatura; 

 As crianças não podem levar para as Instalações mochila e brinquedos; 

 As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro de uso EXCLUSIVO, nas 

Instalações da Resposta Social; 

 As crianças, devem ter duas mudas de roupa na Instituição; 

 As mudas de roupas devem ser levadas pelos Pais/Encarregados em sacos fechados com 

nó ou fita adesiva; 

 Os equipamentos utilizados no transporte de crianças não podem permanecer nas 

Instalações da Instituição; 

 Os Pais/Encarregados de Educação que tenham dois educandos a frequentar duas 

respostas sociais diferentes devem entregar a criança na porta de entrada correspondente; 

 

6.1 Acesso de terceiros às Instalações das Respostas Sociais 

 A Instituição não permite nas Respostas Sociais do Setor da Infância a entrada de Terceiros, 

ou seja, pessoas externas. 

 Excecionalmente e em determinada circunstância devem entrar pelas portas de serviço 

com Kit de proteção de visitante (máscara, luvas, bata cirúrgica e equipamento de 

revestimento do calçado) evitando-se sempre o cruzamento com crianças.  

 

7. Em contexto de Sala  

 Considerando o espaço existente em cada sala, não se torna necessário a divisão das 

crianças em grupos; 

 Em cada sala no interior e exterior estão colocados doseadores com gel desinfetante; 

 A Instituição assegura a disponibilização de lenços de papel descartáveis nas salas, como 

até então;  

 A Instituição continuará a disponibilizar recipientes individuais de água para todas as 

crianças; 



 
 

MA.35.06.v7– 31/07/2020                 Pág. 55 / 76 

 Será assegurado o Distanciamento Social das crianças aquando sentados na mesa para 

desenvolvimento de atividades ou aquando sentados no chão ou em círculos para a leitura 

de histórias entre outras; 

 A Instituição assegura o material escolar individualizado, sendo o mesmo desinfetado após 

cada utilização; 

 A Instituição assegura, sempre que possível, que os objetos partilhados entre crianças são 

devidamente desinfetados entre as utilizações; 

 Serão privilegiadas as atividades em espaços abertos, sempre que possível;  

 Serão privilegiadas atividades com materiais de fácil desinfeção; 

 Todos os brinquedos e materiais desnecessários e/ou de difícil desinfeção serão retirados 

das salas;  

 

7.1  Em contexto Pedagógico 

Neste contexto a Direção Pedagógica retomará as atividades alusivas às regras de convivência 

social que suspendeu aquando a suspensão legal das atividades do setor da infância. 

Assim, a Direção Pedagógica irá promover várias atividades alusivas ao tema Covid-19, como por 

exemplo: 

 Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos; 

 Prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as 

a compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança 

e bem-estar de todos; 

 Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas 

opiniões e sugestões; 

 Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, 

panfletos, etc., afixando-os em local visível no pré-escolar e/ou da sua sala; 

 Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem 

desenvolver, tendo em conta o contexto atual; 

 Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como 

recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, 
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de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, 

visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

 Encontram-se canceladas atividades festivas em conjunto com a família, a área sénior e a 

comunidade em geral; 

 Estão interditas as idas à praia, piscina e espetáculos; 

 

7.2  Rotinas Diárias das crianças – cuidados redobrados por parte dos Colaboradores 

 Evitar tocar na face, olhos ou boca da criança sem ter as mãos higienizadas; 

 Limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em recipiente próprio; 

 Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de uma criança; 

 Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções;  

7.3  Rotinas Diárias das crianças – cuidados redobrados 

 Lavar frequentemente as mãos às crianças; 

 A roupa suja, deve ser colocada num saco fechado e entregue aos Pais/Encarregados de 

Educação aquando a entrega da criança;  

 As crianças não poderão fazer a higiene oral na escola;  

 No berçário devem existir berços e espreguiçadeiras ou outros equipamentos de conforto, 

na medida de um por criança devendo aquela utilizar sempre o mesmo; 

 As chupetas deverão ser frequentemente lavadas e ao final do dia esterilizadas; 

 

8. Utilização de Casa de Banho de Mudança de Fralda 

 As idas à casa de banho devem ser, no máximo, de 2 crianças de cada vez; 

 A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deve ser feita 

frequentemente; - conforme Plano de Limpeza e desinfeção de Espaços. 

 As portas permanecem sempre abertas para evitar o contacto constante com as mesmas; 

 Devem ser assegurados ESPECIAIS CUIDADOS NA TROCA DAS FRALDAS, os profissionais 

devem utilizar luvas higienizando-as entre as mudas, higienizar as mãos antes e após 

retirar as luvas bem como da bancada de muda fraldas antes e depois de cada utilização; 

 Os bacios devem ser identificados e utilizados um por cada criança, sendo higienizados 

após a utilização; 
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 A roupa suja da criança deve ser colocada num saco fechado para entrega aos 

Pais/Encarregados de Educação aquando da recolha da criança; 

 

 

9.   Hora da Sesta 

 A Instituição assegura a limpeza e desinfeção antes e depois dos períodos da sesta; 

 Como é prática na Instituição a cada criança será atribuído um catre e/ou um berço; 

 Os catres e os berços devem ser separados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças 

alternadas; 

 Os lençóis serão lavados na Instituição à temperatura recomendável por Orientação da 

DGS; 

 Após a sesta os catres são higienizados e empilhados; 

 

 

10.   Higienização dos brinquedos e Fraldário 

 Fraldário 

 As superfícies devem ter uma capa plástica coberta intacta (sem rasgões ou fendas); 

 O colaborador que limpa o fraldário deve: 

 Limpar e desinfetar primeiro a cobertura plástica dos dois lados – lavar e desinfetar o 

colchão no sentido de cima para baixo e deixar secar ao ar na posição horizontal; 

 De seguida, lavar e desinfetar o tampo do móvel e as partes laterais e da frente 

do fraldário;  

 Passar depois com pano só com álcool a 70% porque tem uma ação mais rápida ou deixe 

secar ao ar;  

 Pode também fazer uma limpeza e desinfeção deste espaço com toalhetes humedecidos 

em desinfetante compatível; 
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 Desinfeção de mobiliário de brinquedos 

 

 Os brinquedos de plástico ou de borracha que entrem na boca de uma criança devem ser 

lavados com água e detergente e se possível passar com álcool a 70º; 

 Os brinquedos que possam ser lavados e desinfetados em máquina, devem sê-lo 

preferencialmente; os que não suportem a temperatura elevada, mas possam ser lavados 

em máquina de lavar roupa, devem ser lavados a temperatura baixa (fria ou morna) e 

depois submetidos a um ciclo final de desinfeção com produto compatível com os 

brinquedos; verificar as instruções do fabricante para ter a certeza de que a máquina 

atinge a temperatura certa; 

 Os brinquedos que não podem ser lavados em máquina, mas podem ser imersos, devem 

ser lavados num recipiente específico para o efeito, com uma solução detergente e 

desinfetante compatível; deixar atuar durante 5 minutos; enxaguar apenas com água e por 

a secar de preferência em máquina se tolerarem o calor; 

 Os brinquedos que não podem ser imersos e têm de ser limpos manualmente devem ser 

evitados em espaços públicos. Neste caso, se existirem, passar com um toalhete 

humedecido em desinfetante sobre todas as partes do brinquedo. 

 Pode-se também humedecer um pano apenas em álcool a 70% ou um pano bem torcido 

humedecido em solução de lixívia na diluição de uma medida de lixívia em 200 medidas 

iguais de água; 

 Passar com um pano só com água de seguida e deixar secar ao ar; 

 Os brinquedos que aguentem a secagem em máquina de secar devem ser secos por este 

método preferencialmente; 

 

11. Refeitório 

 

 Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 

mantidas: 

 A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para diminuir o 

cruzamento de crianças,  

 Antes das refeições, as crianças devem ser levadas a lavar as mãos e ajudadas para a sua 

realização de forma correta; 
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 Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível entre pessoas; 

 Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de 

turno (mesas, cadeiras de papa, entre outras). 

 Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos pais devem ser colocados em saco 

descartável; 

 As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico 

entre os profissionais; 

 

Nota: Para a lavagem da loiça é considerada a Orientação da DGS para o efeito.  

 

12. Espaço de Jogos e Recreio 

 O recreio será dividido em espaços distintos e cada grupo de criança ocupará um espaço 

diferente salvaguardando distância entre as crianças; 

 A deslocação para o recreio, deve ser desfasada para diminuir o cruzamento de crianças;  

 

13. Caso Suspeito  

Perante um caso suspeito este deve ser encaminhado para a SALA DE ISOLAMENTO (ver Plano de 

Contingência) 

 

 

Sintomatologia de caso suspeito  

- Febre 

- Tosse 

- Dificuldade respiratória 

- Dores musculares generalizadas 

- Odinofagia (dor de garganta) 

- Diarreia 
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Direção Pedagógica deve:            E           A Direção Técnica deve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

O regresso da criança à Instituição vai depender da entrega de uma declaração médica a atestar as 

suas condições de saúde. 

Notas: 

1. A Limpeza e Desinfeção da sala de isolamento e das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito é efetuada conforme consta no Plano de Contingência, ao qual este anexo faz 

parte integrante;  

2. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de 

plástico, fechados com dois nós apertados com adesivo e colocados em contentores de 

resíduos coletivos apos 24h da sua produção; 

 

 

Informar todos os Pais/ 

Encarregados de Educação da 

existência de um caso suspeito. 
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3. Em alternativa poderá ser contratada uma empresa de desinfeção certificada para o efeito.  

 

14. Transportes de crianças 

 Sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das crianças pelos Pais/ 

Encarregados de Educação ou pessoa por eles designada. 

 No caso de transporte coletivo de crianças do Pré-escolar, este deve seguir as orientações 

da DGS relativa a transportes coletivos de passageiros assegurando: 

 Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros 

(exemplo: um por banco); 

 Redução da lotação máxima de acordo com a legislação vigente (Decreto Lei nº 

20/2020 de 1 de maio); 

 Disponibilização de solução à base de álcool (70% concentração) à entrada e saída da 

viatura; 

 Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo a orientação da DGS 

(Orientação 014/2020 de 21 de março da DGS);                            

                                                          

 

 

São Martinho do Porto, 31 de julho de 2020 

 

A Direção Técnica 

__________________________ 

(Dra. Teresa Manuela de Oliveira Costa) 
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ANEXO VI 

 

 

 

Plano de Contingência da Resposta Social  Centro de Atividades de 

Tempos Livres 
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1. Introdução 

Com a reabertura da Resposta Social Centro de Atividades de Tempos Livres, doravante 

designada por CATL, a Fundação Manuel Francisco Clérigo, a sua Direção Pedagógica, bem 

como, os restantes colaboradores encontram-se preocupados com a saúde e o bem-estar de 

todas as crianças que frequentam a Instituição. 

Pelo que nos encontramos, todos unidos, em esforços no cumprimento rigoroso das 

orientações da Direção Geral de Saúde e as demais disposições. 

O CATL destina-se a crianças com idade compreendida entre os 6 e os 12 anos de idade, na 

modalidade extensão de horário e interrupções letivas. 

Assegura a prestação dos serviços de alimentação, transporte, apoio ao estudo e ainda prática 

de multiatividades. 

       Pese embora se determine a regra do Distanciamento Social, a Instituição não vai descurar da 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como, da garantia do 

seu bem-estar e direito de brincar, porquanto considera que as interações e as relações que as 

crianças estabelecem com os colaboradores do setor e com as outras crianças são a base para a 

sua aprendizagem e desenvolvimento.    

Por último, solicitamos a todos os Pais/Encarregados de Educação que garantam, também, o 

cumprimento de todas as recomendações, pois, o sucesso das medidas de Saúde Pública 

depende da colaboração e da responsabilidade de cada um.  

Juntem-se a nós na prevenção da doença Covid-19! 

 

2. Preparação Prévia à Abertura das Respostas Sociais e outras Observações 

Antes da reabertura estão a ser adotados todos os procedimentos constantes nas Orientações da 

DGS n.º 006/2020 de 26/02/2020; Orientação n.º 014/2020, de 21/03/2020; Orientação n.º 

032/2020, de 14/06/2020, entre outras disposições legais, recomendações, informações e 

esclarecimentos de entidades governativas e administrativas: 

 Desinfeção dos espaços e das Respostas Sociais por empresa certificada para o efeito; 

 O Horário de Funcionamento irá ser divulgado, através da via eletrónica, aos pais através 

de Guia de Boas Práticas- COVID 19, bem como, todas as novas regras de organização e 

funcionamento das Respostas Sociais;  



 
 

MA.35.06.v7– 31/07/2020                 Pág. 64 / 76 

 Passam a ser privilegiados, como já o eram, a troca de informações entre Instituição e 

Pais/Encarregados de Educação, através de meios eletrónicos e através de contacto 

telefónico; 

 Passa a ser mais privilegiado o pagamento das mensalidades através de Transferência 

Bancária;    

 Todos os Colaboradores, da Instituição, docentes e não docentes, vão ter sessões de 

esclarecimento com a Direção Técnica e Direção Pedagógica, acerca das novas regras de 

organização e funcionamento, bem como, relativas à ativação do Plano de Contingência 

quando exista um Caso Suspeito; 

 A Instituição assegura a limpeza e desinfeção de todos os espaços, inclusive, do espaço das 

Resposta Social, de acordo com a Orientação da DGS n.º 014/2020, de 21/03/2020, 

anteriormente e posteriormente à reabertura da Resposta Social; 

 Os equipamentos de ar condicionado ou similares, não serão ligados em modo de 

recirculação de ar. A Instituição privilegia o arejamento dos espaços através das janelas 

e/ou portas abertas, tendo sempre em conta o bem-estar das crianças;  

 

       2.1  Vigilância Ativa e cumprimento rigoroso de todas as orientações da DGS. 

O cumprimento de todas as Orientações acima referidas vai ser alvo de vigilância ativa por parte 

da Direção Pedagógica ou colaborador a designar por aquela Direção, bem como, pela Chefe de 

Serviços de Apoio ou colaborador a designar por aquela. 

 

3. Colaboradores 

 Uso Obrigatório de Máscara cirúrgica  

 O seu correto uso deve obedecer ao cumprimento dos seguintes passos: 

a) Higienizar as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a 

máscara;  

b) Colocar a máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o lado com 

outra cor (face externa) virado para fora; 

c) Ajustar a extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a 

máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  
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d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser 

feita imediatamente higienização das mãos;  

e) A máscara deve ser substituída por uma nova assim que se encontre húmida; 

 f) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;  

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da 

máscara), segurando nos atilhos ou elásticos; 

h) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;  

i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara: 

 Uso Obrigatório de bata que será lavada na Instituição, diariamente, a uma temperatura de 

60.º graus; 

 Os colaboradores devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado, 

EXCLUSIVAMENTE, na Resposta Social; 

 Os colaboradores devem ter uma muda de roupa na Instituição devendo ser lavada, 

sempre que possível, a uma temperatura de 60.º graus  

 Reitera-se a restrição de uso de telemóvel, exceto em casos urgentes, devendo o 

colaborador desinfetar as mãos após a utilização do equipamento; 

 Reitera-se a não utilização de relógios, brincos, colares, entre outros adornos pessoais; 

 Reitera-se que o colaborador deve apanhar o cabelo, na execução das suas funções; 

 Reitera-se o Distanciamento Social entre os colaboradores docentes e não docentes 

respeitando a medida entre 1 a 2 metros. 

 Reitera-se a o cumprimento das regras de etiqueta respiratória e lavagem de mãos;  

 A lavagem de mãos e/ou desinfeção deve ser frequente, designadamente, aquando a 

entrada na Instituição, antes e após das refeições, antes e após a ida à casa de banho e 

sempre que regressem do espaço exterior; 

 Aquando a entrada dos colaboradores na Instituição estes devem Auto monitorizar a 

temperatura corporal; 

 Sempre que um colaborador sentir sintomas de febre, dores musculares, dificuldade 

respiratória não deve comparecer na Instituição; 
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Observação: A substituição de Recursos Humanos obedece às regras contidas no Plano de 

Contingência, ao qual este anexo faz parte integrante, bem como, se terá especial consideração os 

colaboradores que pertençam a grupos de risco. 

 

4. Limpeza e Desinfeção dos Espaços  

A limpeza e desinfeção dos espaços e equipamentos, far-se-á de acordo com a Orientação da DGS 

n.º 014/2020, de 21/03/2020, conforme Anexo IV e parte integrante do Plano de Contingência. 

As especificidades na limpeza e na desinfeção serão identificadas ao longo deste documento.  

A Instituição assegura espaços “sujos” e os espaços “limpos”.  

Mais se informa que a Instituição dispõe de um Plano de Higienização próprio para o CATL, onde 

consta o que deve ser limpo, como deve ser limpo, os produtos a utilizar, a periodicidade da 

limpeza e o respetivo registo da mesma. Os colaboradores do setor da limpeza são conhecedores 

das funções a desempenhar. 

Será promovido a circulação de ar dentro do espaço não comprometendo a segurança das 

crianças e jovens.   

 

5. Medidas Gerais adotadas 

 A Instituição deve garantir condições necessárias para se manter o distanciamento físico, 

dentro e fora do estabelecimento: 

 As crianças e jovens são organizadas em grupos ao longo de todo o período em que 

permaneçam no CATL; 

 As crianças e os jovens do mesmo grupo escolar, devem ser mantidos no CATL; 

 Na medida do possível é atribuído a cada grupo uma zona do CATL;  

 Sempre que possível a mesma sala será utilizada pelo mesmo grupo; 

 

6. Organização de Horários e Circuitos 

 Assim são organizados horários e circuitos de forma a evitar o cruzamento: 
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7. Entrada e Saída do CATL 

 As crianças são recebidas e entregues individualmente pelo Pai/Encarregado de Educação 

ou pessoa a designar à porta do estabelecimento; O número de pessoas autorizadas a 

entregar/recolher cada criança deverá ser limitado; 

 Os Pais/Encarregados de Educação para entregar/receber as crianças deverão utilizar 

máscara de proteção e aguardar a sua vez cumprindo o distanciamento físico de 1,5-2 

metros;  

 Os Pais/Encarregados e Educação deverão higienizar as mãos com gel desinfetante à 

entrada da Instituição; 

 Aquando da entrada é medida a febre da criança com termómetro de infravermelhos; 

 Como já era hábito estará à porta um colaborador para receber a criança; 

 O Registo de entrada e saída será efetuado pelo colaborador não sendo necessário o 

Pai/Encarregado de Educação ou pessoa autorizada recolher a assinatura; 

 As crianças não podem levar para as Instalações mochila e brinquedos; 

 As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro de uso EXCLUSIVO, nas 

Instalações da Resposta Social; 

 As crianças, devem ter uma muda de roupa na Instituição; 

 A muda de roupa deve ser levada pelos Pais/Encarregados de Educação em sacos fechados 

com nó ou fita adesiva; 

 

8. Contexto de Sala 

 O acesso ao CATL é limitado apenas aos profissionais e crianças e jovens afetos aquela 

Resposta Social; 

 Nas salas vão ser mantidas as medidas de distanciamento: 

 As mesas são dispostas, sempre que possível, o mais junto das paredes e 

janelas, de acordo com a estrutura física das salas; 

 As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição 

que implique as crianças e jovens virados de frente uns para os outros. 

 

8.1   Partilha de Objetos  

 Será assegurado, sempre que possível, que as crianças e jovens não partilhem 

objetos ou que os mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações: 
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 É garantido material individual necessário para cada atividade; 

 Todos os acessórios não essenciais são retirados da sala; 

 A limpeza e desinfeção regular dos restantes será garantida; 

 

8.2  Utilização de Máscara pelas Crianças e Jovens  

 As crianças e jovens com idade superior a 10 anos devem usar 

máscara dentro do estabelecimento.  

 

9. Contexto Exterior  

 Durante as atividades organizadas pelo CATL, no exterior (passeios, excursões, 

entre outras) serão garantidas as medidas de prevenção e controlo de transmissão 

da Covid-19: 

 Distanciamento físico de pessoas/ grupos de CATL; 

 Higiene regular de mãos; 

 Etiqueta respiratória; 

 Evitar a partilha desnecessária de artigos pessoais; 

 Não serão organizadas atividades em espaços públicos onde seja impossível 

assegurar o distanciamento do grupo de CATL de outras pessoas. 

 Utilização de máscara de acordo com a legislação em vigor. 

 

10.    Período das Refeições 

 No período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 

mantidas: 

 A deslocação para o refeitório é desfasada; 

 Antes e depois do consumo das refeições as crianças e jovens devem lavar 

as mãos de forma correta; 

 Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível - 1,5 a 2 metros – entre pessoas; 

 Será assegurada e realizada a adequada descontaminação das superfícies 

utilizadas entre a utilização de cada grupo;  

 Não existem motivos decorativos nas mesas; 

 

            10.1  Boas Práticas do colaborador no refeitório 

 Relativamente ao uso de luvas descartáveis: 

 O uso das luvas não substitui a higienização das mãos; 
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 Mudar as luvas com frequência e higienizar as mãos antes da colocação e após a 

remoção das mesmas; 

 O mesmo par de luvas só pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e se a 

tarefa for contínua devem ser substituídas a cada quatro horas. 

 As luvas devem ser substituídas sempre que danificadas ou quando o 

colaborador interromper a tarefa; 

 Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as próprias mãos. 

Devem ser utilizados utensílios: 

 Guardanapos; 

 Espátulas; 

 Pinças; 

 Luva de uso único; 

 Equipamentos de distribuição; 

 

            10.2  Limpeza e Desinfeção do Refeitório 

 A limpeza e desinfeção das superfícies será realizada de acordo com a Orientação 

01/2020 da DGS, conforme Anexo IV, deste Plano de Contingência. 

 

11. Transporte de crianças e jovens  

 

 Sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das crianças 

pelos Pais/ Encarregados de Educação ou pessoa por eles designada. 

 

 No caso de transporte coletivo de crianças do CATL, este deve seguir as orientações 

da DGS relativa a transportes coletivos de passageiros assegurando: 

 Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros 

(exemplo: um por banco); 

 Redução da lotação máxima de acordo com a legislação vigente (Decreto Lei nº 

20/2020 de 1 de maio); 

 Disponibilização de solução à base de álcool (70% concentração) à entrada e saída 

da viatura; 

 Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo a orientação da DGS 

(Orientação 014/2020 de 21 de março da DGS);    
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12.  Caso Suspeito                    

Perante um caso suspeito este deve ser encaminhado para a SALA DE ISOLAMENTO (ver Plano de 

Contingência) 

 

Sintomatologia de caso suspeito  

- Febre 

- Tosse 

- Dificuldade respiratória 

- Dores musculares generalizadas 

- Odinofagia (dor de garganta) 

- Diarreia 

 

Direção Pedagógica deve:            E           A Direção Técnica deve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

Informar todos os Pais/ 

Encarregados de Educação da 

existência de um caso suspeito. 
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O regresso da criança à Instituição vai depender da entrega de uma declaração médica a atestar as 

suas condições de saúde. 

Notas: 

4. A Limpeza e Desinfeção da sala de isolamento e das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito é efetuada conforme consta no Plano de Contingência, ao qual este anexo faz 

parte integrante;  

5. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de 

plástico, fechados com dois nós apertados com adesivo e colocados em contentores de 

resíduos coletivos apos 24h da sua produção; 

6. Em alternativa poderá ser contratada uma empresa de desinfeção certificada para o efeito.  

 

Nota Importante: 

 

 As crianças e jovens que apresentem sintomas não podem frequentar a Resposta Social, 

bem como, se forem consideradas Contactos Próximos de um caso suspeito.  
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PLANTAS DA INSTITUIÇÃO 

 

 

ANEXO VII 
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Planta do Edifício Central  
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Julho 2020 

Planta Quartos Isolamento 

 



Julho 2020 

 

Carta de amor numa pandemia vírica 

“Gaitas-de-fole tocadas na Escócia 

Tenores cantam das varandas em Itália 

Os mortos não os ouvirão 

E os vivos querem chorar os seus mortos em silêncio 

Quem pretendem animar? 

As crianças? 

Mas as crianças também estão a morrer 

Na minha circunstância 

Posso morrer 

Perguntando-me se vos irei ver de novo 

Mas antes de morrer 

Quero que saibam 

O quanto gosto de vós 

O quanto me preocupo convosco 

O quanto recordo os momentos partilhados e 

queridos 

Momentos então 

Eternidades agora 

Poesia 

Riso 

O sol-pôr 

no mar 

A pena que a gaivota levou à nossa mesa 

Pequeno-almoço 

Botões de punho de oiro 

A magnólia 

O hospital 

Meias pijamas e outras coisas acauteladas 

Tudo momentos então 

Eternidades agora 

Porque posso morrer e vós tereis de viver 

Na vossa vida a esperança da minha duração” 

Prof. Dra. Imunologista Maria de Sousa 
3 de abril de 2020 

São Martinho do Porto, 31 de julho de 2020 

A Direção Técnica 

 

 

(Dra. Teresa Manuela de Oliveira Costa) 


