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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

COVID-19 

 
Versão nº1/07/03/2020 

 

 

 

1- PRINCIPAIS SINTOMAS 

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

• febre 

• tosse 

• falta de ar (dificuldade respiratória) 

• cansaço  

  

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha 

SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas 

recomendações/orientações. 

 

2- PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

2.1- Medidas de prevenção diária 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 

menos 20 segundos;  

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e 

sempre que as mãos estejam sujas;  

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias.  
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2.2- Parcerias locais 

Centro de Saúde de Cuba 

Morada: Rua Dr. Aníbal Teixeira 

7940-148 Cuba 

Telefone: 284 419 080 

Fax: 284 419 089 

Email: cscuba@ulsba.min-saude.pt 

 

A direção do AECUBA tem já estabelecida uma parceria com o Centro de Saúde Cuba, 

onde já recorreu aos seus aconselhamentos, para prevenir este surto do COVID-19. 

Nomeadamente quais os produtos de higiene a utilizar, máscaras, termómetro, luvas…. 

Iremos também solicitar que levem a cabo ações de sensibilização para pais e 

encarregados de educação, pessoal docente e não docente nas escolas do Agrupamento. 

 

2.3- Visitas de Estudo 

2.3.1- Visitas de estudo em território nacional 

Ficam canceladas todas as visitas de estudo já programadas, nomeadamente as do 

Desporto Escolar. 

As visitas de estudo, dos alunos das freguesias, à Escola Sede / Cuba mantêm-se, desde 

que as respetivas docentes / pais e encarregados de educação, as considerem de utilidade 

pedagógica. 

 

2.3.2- Visitas de estudo ao estrangeiro 

Considerando a propagação do COVID-19, em toda a Europa, são canceladas todas as 

mobilidades previstas de alunos e docentes acompanhantes, nomeadamente receber as 

delegações parceiras, nos vários projetos Erasmus+, em que a nossa Escola está envolvida, 

como parceira com outros países europeus. 

No âmbito do projeto europeu “Vidigueira Clil On It”, está prevista uma mobilidade à 

República Checa, na interrupção letiva da Páscoa, de 6 a 10/04/2020, onde estão previstas 
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deslocarem-se 4 docentes para frequentarem essa formação. Não tendo sido decretada 

pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações ao estrangeiro não 

iremos cancelar esta mobilidade, no entanto aconselhamos que não o façam, no entanto 

se entenderem ir a essa formação devem, no regresso, ter em atenção o previsto no ponto  

2.3.2.1. 

2.3.2.1- Regresso de deslocações ao estrangeiro 

Quando a medida preventiva for levantada, conforme prevista no ponto 2.2.2, os docentes, 

alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a 

infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, 

monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, 

registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda 

evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  

 

3- MEDIDAS DE ISOLAMENTO 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e 

infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no 

serviço e na comunidade educativa. 

Na Escola Básica Fialho de Almeida a sala de isolamento encontra-se no piso superior 

do Auditório, sendo a 1ª sala do lado direito, que já está devidamente identificada. 

No Polo Escolar de Faro do Alentejo na primeira sala à direita, no corredor de acesso à 

Biblioteca, que já está devidamente identificada. 

No Polo Escolar de Vila Alva na segunda sala à direita no corredor exterior que dá acesso 

à entrada principal da escola, que já está devidamente identificada. 

No Polo Escolar de Vila Ruiva na sala que se encontra ao fim das escadas que se 

encontram à esquerda do Wall de entrada, que já se encontra devidamente identificada. 
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4- PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via 

telefónica): 

Diretor – Germano António Alves Lopes Bagão – 961 382 749 

Subdiretora – Isabel Maria Mil-Homens Lucas – 961 382 750 

Adjunta do diretor – Mª Alice Cardeira Machado Batista – 961 382 751 

Adjunto do diretor – Carlos Manuel Gomes Vargens – 961 382 748 

Coordenador dos assistentes operacionais - José Rocha Perneal – 965 365 787 / 961 

382 737 

 

e, caso se encontre na Escola, dirige-se para a área de “isolamento”, definida neste Plano 

de Contingência. 

 

Nas situações necessárias o responsável acompanha o aluno até à área de “isolamento”.   

 Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve 

cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.   

 Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

 

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

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

 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

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

situação clínica;  

  

- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição.   
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Desta validação o resultado poderá ser: 

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define 

os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou 

trabalhador não docente.   

  

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de 

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

  

- O Diretor do AECUBA informa de imediato a Delegada Regional de Educação do 

Alentejo sobre a existência do caso suspeito validado.  

  

Procedimentos perante um caso suspeito validado  

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua 

vez informa a Autoridade de Saúde Local.   

  

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

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

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as 

medidas do plano de contingência;   

  

- Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação 

da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta 

interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.   

 

Na situação de caso confirmado:   

 A Escola deve: 

- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 
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- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado 

para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.   

  

5- PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que 

teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.   

  

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

5.1- “Alto risco de exposição”: 

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

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

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

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias.   

  

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

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro);  

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos).   

 Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 

14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.   
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Conclusão 

A qualquer momento o diretor do AECUBA pode reformular este Plano de Contingência, 

tendo em atenção as recomendações da tutela, do Centro de Saúde de Cuba, do Conselho 

Geral e do Conselho Pedagógico. 

 

Cuba, 07/03/2020. 

 

O diretor, 

 

 

NOTA: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, 

a consultar na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt  que, vai sendo 

atualizada sempre que exista evolução da situação. 

 

https://www.dgs.pt/

