AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA

Ano Letivo 2020/21

Informações sobre o Plano de Contingência
Este documento pretende, de uma forma simplificada, transmitir algumas informações importantes
sobre a doença COVID-19 e as medidas que constam no Plano de Contingência, não invalidando a necessidade
de consulta do mesmo.

1. Principais sintomas de COVID-19
A doença, causada pelo vírus Sars-coV-2, manifesta-se predominantemente por:
a) sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória;
b) odinofagia (dor de garganta);
c) dores musculares generalizadas;
d) febre (geralmente superior a 38ºC).
Considera-se um caso suspeito quando um indivíduo tem temperatura maior que 38ºC e pelo
menos um dos outros sintomas (tosse, dores musculares, dificuldade respiratória ou dor de
garganta).
2. Transmissão da doença
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
 Contacto direto: 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;
 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARSCoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos, sem se ter procedido à correta higiene das
mesmas.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços
fechados. Este tipo de ambientes potenciam ainda o risco de transmissão, que aumenta com a exposição
a um número elevado de pessoas. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a
minimização da transmissão da doença nestes contextos.

Plano de Contingência do Agrupamento João de Meira

Página | 1/7

3. Superfícies críticas na transmissão da COVID-19
Maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; tablets, ratos e teclados de
computadores principalmente quando usados por várias pessoas; botões de elevadores; torneiras de
lavatórios;
manípulos de autoclismos; mesas/ bancadas; cadeiras; corrimãos; brinquedos em salas de diversão
para crianças em espaços públicos; dinheiro, entre outros.
O vírus mantem-se estável várias horas até alguns dias em aerossóis e superfícies, segundo
um estudo do National Institutes of Health, CDC, UCLA e Princeton University scientists, publicado
no The New England Journal of Medicine.
Os cientistas detetaram o vírus até 3 horas em aerossóis, 4 horas em objetos de cobre, até 24
horas em cartão, e 2 ou 3 dias em objetos de plástico e metal. (adaptado de https://www.nih.gov/newsevents/news-releases/new-coronavirus-stable-hours-surfaces. Consultado a 15/09/2020)

Um outro estudo mostrou que as partículas estáveis do vírus estão presentes em objetos
plásticos e de aço inoxidável ou em superfícies por 2-7 dias, com maior estabilidade em superfícies
lisas. O estudo atual estende o período de viabilidade a sete dias. (adaptado de https://www.newsmedical.net/news/20200514/20479/Portuguese.aspx. Consultado a 15/09/2020)

4. Período de Incubação
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as
últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância
ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso
confirmado (quarentena ou isolamento social).
A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.

5. Como prevenir?

Até ao momento não existe um tratamento específico para tratar a COVID-19. A prevenção passa pela não
exposição ao vírus através do contacto com pessoas já contaminadas.
A Organização Mundial da Saúde recomenda medidas de higiene e práticas de segurança ambiental para
reduzir a exposição e transmissão da doença, nomeadamente:
⮚ Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias;
⮚ Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com
água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos; deve reforçar-se ainda a
lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos
estejam sujas;
⮚ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
respiratórias;
⮚ Utilizar equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);
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⮚ 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, quando não se está a
usar máscara;
⮚ Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta;
⮚ Reforçar a higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
⮚ Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos
de COVID-19.

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas
assumem um papel crucial no combate à COVID-19.

6. A quem contactar um caso suspeito ou a confirmação de um teste positivo?

a) Se algum aluno, docente, assistente operacional ou técnico ou técnicos superiores, suspeitar de
ser portador de COVID-19 ou tiver a confirmação de um resultado positivo deve contactar o ponto
focal do Plano de Contingência do Agrupamento- António Bessa (253516914), uma vez que é ele
que entra em contacto com as autoridades de Saúde e comunica à Diretora, que, por sua vez
aciona o Plano de Contingência;
b) Quando se trata de um adulto, é o próprio a deslocar-se à sala de isolamento e a contactar com a
linha SNS24- 808 24 24 24, seguindo todas as orientações que lhe forem facultadas;
c) No caso de um aluno, deve ser chamado o assistente operacional responsável pelo
acompanhamento (será posteriormente designado um responsável para cada uma das áreas da
escola, quando se concluir a colocação dos assistentes operacionais).
d) O aluno deverá ser acompanhado à sala de isolamento pelo assistente operacional responsável,
que contacta o ponto focal e permanece com o aluno até à chegada do Encarregado de Educação;
e) O ponto focal diligencia o contacto com o respetivo Encarregado de Educação;
f)

O Encarregado de Educação é responsável pelo contacto com a linha SNS24.

Na sequência da triagem telefónica:

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas),
a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os
procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de
atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.
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• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas)
será encaminhado de uma das seguintes formas:
⮚ Autocuidado: isolamento em casa;
⮚ Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;
⮚ Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
A Autoridade de Saúde Local:
• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate de um
menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os
procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
⮚ A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser
feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor
de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não
devendo recorrer-se a transporte público coletivo.
⮚ Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a
máscara devidamente colocada.
7. As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:

• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos
sintomas durante 3 dias consecutivos
e
• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos
sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR)
negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas
(nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19).

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao
estabelecimento de educação ou ensino.
8. Identificação da Sala de Isolamento
● EB1/JI S. Roque - Sala dos Assistentes operacionais, junto à sala dos professores, com saída para o
exterior pela porta do lado direito do edifício.
● EB 1 Oliveira do Castelo - sala nº 15, rés-do-chão.
● EB 2,3 Professor João de Meira- Gabinete médico, junto à Direção, no R/chão, com saída para o
exterior pela porta do átrio principal.
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9. Definição de Contacto
1. Um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso de COVID-19, ou a material biológico infetado
com SARS-CoV-2, dentro do período de transmissibilidade.
2. Para efeitos do rastreio de contactos, o período de transmissibilidade estende-se desde 48 horas antes da
data de início de sintomas do caso de COVID-19 sintomático ou da data da colheita do produto biológico do
teste laboratorial do caso de COVID-19 assintomático até ao dia em que é estabelecida a cura do caso, definida
nos termos da Normas 004/2020 e 010/2020 da DGS.
3. O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição.

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

“Alto risco de exposição”

Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso, durante
15 minutos ou mais;

●

Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo, a uma
distância de menos de 2 metros e durante 15 minutos ou mais;

●

Quem partilhou com o caso confirmado louça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos
ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas
respiratórias;

●

Contacto físico direto com um caso de COVID-19;

●

Exposição associada a cuidados de saúde, com prestação direta, desprotegida, de cuidados a casos
de COVID-19 (isto é, sem uso de EPI adequado à atividade assistencial respetiva).

b)

“Baixo risco de exposição”

● Contato frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 metros e durante
menos de 15 minutos;
● Contacto em ambiente fechado com caso de COVID-19 durante menos de 15 minutos ou contacto
protegido durante 15 minutos ou mais;
● Viagem com caso de COVID-19 em qualquer meio de transporte;
● Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso de COVID-19;
● Exposição associada a cuidados de saúde, sem prestação direta de cuidados a casos de COVID-19
sem utilização de EPI;
● Exposição associada a cuidados de saúde, com prestação direta, protegida, de cuidados a casos de
COVID-19 (isto é, com uso de EPI adequado à atividade assistencial respetiva. A duração do contacto
com um caso de COVID-19 aumenta o risco de transmissão, pelo que é definido um limite de 15
minutos, de acordo com as recomendações internacionais, por questões de organização e
exequibilidade.
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10. Conceito de surto
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção
ativa e com ligação epidemiológica.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se diferentes
Cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (ver Glossário).
Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais
próximo;

B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas
no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;

C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas,
resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da
comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.

Perante a existência de um “surto”, será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas
individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de
fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local, tais como:
• Distanciamento entre pessoas;
• Disposição e organização das salas;
• Organização das pessoas por coortes (ver glossário- Anexo X Glossário);
• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de circulação;
• Ventilação dos espaços;
• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;
• Outros fatores.

É importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela Autoridade de Saúde
Local.
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11. Onde encontrar informação fiável?


https://www.dgs.pt/



http://www.insa.min-saude.pt/



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/



https://coronavirus.jhu.edu/map.html

15/09/2020
A coordenadora de Educação para a Saúde
Ângela Rodrigues
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