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PLANO DE CONTINGÊNCIA

COVID-19
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1. Enquadramento
As instituições têm um papel fundamental na prevenção de uma pandemia pelo novo 
Coronavírus SARS-CoV-2, devido à possibilidade de rápido contágio e propagação da doença 
entre clientes e colaboradores. As instituições deverão então estar preparadas para a adopção 
de medidas adequadas de prevenção e contenção desta doença, em estreita articulação com 
os pais ou familiares dos clientes e a Unidade de Saúde Pública do respetivo Agrupamento de 
Centros de Saúde. Dessas medidas, salientam-se as que visam capacitar a comunidade para 
a adoção de comportamentos preventivos adequados e as que visam intervir no ambiente 
institucional, no sentido de facilitar esses mesmos comportamentos.

O que é o Coronavírus?
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o 
COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 
semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.

Como se transmite?
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-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 (a menos de 2 metros);
Contacto Indireto − Contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS 
Cov 2 e em seguida, com a boca, nariz ou olhos.

Qual o período de incubação?
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 14 dias (mediana 
de 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.

Quais os principais sintomas?
Os sintomas mais comuns são:
•	 febre
•	 tosse
•	 falta de ar (dificuldade respiratória)
•	 dores musculares generalizadas
•	 dor de garganta
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2. Plano de Contingência

2.1 Objetivos do Plano
•	 Manter as diferentes respostas sociais da instituição em funcionamento;
•	 Definir estruturas de decisão e coordenação;
•	 Definir coordenação com entidades externas, Autoridades de Saúde locais, Câmara 

Municipal de Loulé, Bombeiros e fornecedores de bens e serviços;
•	 Assegurar serviços mínimos em situação de crise contingente;
•	 Reduzir o risco de contaminação nos vários espaços;
•	 Preparar respostas para prevenir / minimizar a propagação da pandemia;
•	 Preparar ações de formação / informação e sensibilização de clientes, famílias e 

colaboradores;
•	 Monitorizar e acompanhar o processo em permanência;
•	 Proporcionar um fluxo de informação constante junto da comunidade.

2.2 Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar 
na instituição
2.2.1Coordenador do plano e equipa operativa
A coordenação global deste Plano de Contingência para o COVID-19 é da responsabilidade 
da diretora geral da instituição – Sónia Soares, que em estreita colaboração com a Unidade 
de Saúde Pública e com toda a equipa da Fundação António Aleixo (FAA) irá implementar as 
medidas adequadas de prevenção e contenção desta doença.

Compete ao coordenador do plano e à equipa operativa:
•	 Definir as estratégias de atuação;
•	 Coordenar a atuação;
•	 Divulgar o Plano de Contingência a todos os colaboradores;
•	 Identificar e registar tarefas prioritárias e colaboradores relevantes;
•	 Prever substituições;
•	 Identificar tarefas que possam ser temporariamente suspensas;
•	 Manter atualizadas as listas de contactos (alunos/encarregados de educação, clientes e 

colaboradores);
•	 Manter, rever, atualizar, validar e programar alterações ao Plano de Contingência;
•	 Gerir o processo de comunicação interno e externo;
•	 Cumprir e fazer cumprir as disposições, normas e orientações do Plano de Contingência.

2.2.2 Definição da cadeia de “comando e controlo”
Devido à possibilidade de um elevado número de absentismo provocado pela propagação do 
Covid-19, é essencial definir um conjunto de responsáveis e respetivos substitutos. A estes 
responsáveis serão atribuídas funções para que o presente plano seja executado.
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Identificação da Cadeia de Comando (Responsáveis e Substitutos)

Centro Comunitário António Aleixo

Área Responsável Substituto

Direção Geral Sónia Soares Marilita Santos

Pré-escolar Elodie Cravo Luísa Cardoso

Creche Telma Sequeira Joana Fernandes

Apoio Domiciliário Vanda Pintado Sílvia Tomáz

Apoio Social Karla Caiado Vasco Cary

Cozinha Natalina Anselmo Marta Nastase

Limpeza Carla Camila Patrícia Inácio

Lavandaria Maria José Chaves Fátima Palma

Receção Mary Serrão Carmo Inácio

Espaço Infantil

Área Responsável Substituto

Pré-escolar Ivone Carvalho Regina Silva

Creche Ana Clara Pires Carina Caliço

Cozinha Leiler Meneses Mª Genoveva Batista

Limpeza / Lavandaria Roxana Anton Flávio Palma

Receção Isabel Domingos Piedade Galamba

Sede

Área Responsável Substituto

Sede Carina Caliço Susana Guerreiro
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2.2.3 Identificação das atividades essenciais e prioritárias
Num cenário de pandemia, o absentismo de funcionários e crianças poderá afetar o 
funcionamento da instituição, pelo que é fundamental identificar quais as atividades essenciais 
ao funcionamento da instituição, num cenário de pouco ou muito absentismo.

Atividade 
Essencial

Taxa de Absentismo
≤ 25 ≤ 50 ≤ 75

Apoio 
Domiciliário

Os restantes 
75% 

assegurarão as 
funções

Análise dos casos mais graves e 
manutenção apenas destes

Análise dos 
casos extremos e 

manutenção apenas 
destes

Educação 
Pré-Escolar

Os restantes 
75% 

assegurarão as 
funções

Os restantes 50% assegurarão as 
funções, com auxílio, se possível, 
dos funcionários da creche ou da 

limpeza

Encerramento da 
Atividade

Creche

Os restantes 
75% 

assegurarão as 
funções

Os restantes 50% assegurarão as 
funções, com auxílio, se possível, 

dos funcionários do Pré-escolar ou 
da Limpeza

Encerramento da 
Atividade

Cozinha

Os restantes 
75% 

assegurarão as 
funções

Os restantes 50% assegurarão as 
funções, com auxílio, se possível, 
dos funcionários do Serviço de 

Apoio Domiciliário, Lavandaria ou 
da Limpeza

Contratação de Serviço 
de Catering

Limpeza

Os restantes 
75% 

assegurarão as 
funções

Os restantes 50% assegurarão as 
funções, com auxílio, se possível, 
dos funcionários do Serviço de 

Apoio Domiciliário, Lavandaria ou 
Loulé Sem Fronteiras

Contratação de 
Serviços de Limpeza 

Externos

Receção No caso da responsável da recepção estar ausente, este serviço será assegu-
rado pelo seu substituto acima referido
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2.2.4 . Identificação das medidas de manutenção da atividade institucional 
em situação de crise
O Plano deve prever as formas de manter as atividades consideradas essenciais, no caso de um 
elevado absentismo dos seus profissionais. No caso de ausência dos seguintes profissionais 
deverá proceder-se às seguintes substituições:

Centro Comunitário António Aleixo

Ausência Substitutos

Diretora Técnica Sad/ Diretora Técnica 
de Creche

A assistente social do centro comunitário 
poderá assegurar as funções da DT de SAD e 
a coordenadora pedagógica do Pré Escolar as 

funções de Dt de Creche.

Coordenadora Pedagógica de 

Pré-escolar

As educadoras de infância poderão assegurar 
as funções básicas da coordenadora 

pedagógica

Assistente Social
As técnicas do Projeto Loulé Sem Fronteiras 
poderão assegurar as funções básicas da 

assistente social.

Educadora A auxiliar de ação educativa poderá assegurar 
as funções básicas da educadora.

Auxiliar Ação Educativa A educadora da sala ou a aux. de serviços 
gerais poderão assegurar as funções.

Auxiliar de Serviços Gerais As auxiliares de ação direta poderão assegurar 
as funções básicas de limpeza.

Cozinheira
A ajudante de cozinha ou cozinheira-chefe 
poderão assegurar as funções básicas da 

cozinheira.

Ajudantes de Ação Directa (SAD)

A auxiliar de serviços gerais ou ajudantes 
de ação direta afetas a outras atividades 
(lavandaria ) poderão assegurar as funções 

básicas do serviço.
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Espaço Infantil

Ausência Substitutos

Diretora Técnica de Creche A Coordenadora do CLDS 4G poderá assegurar as 
funções básicas da diretora técnica

Coordenadora Pedagógica 

de Pré-escolar
Outra educadora da creche poderá assegurar as 

funções.

Educadora A auxiliar de ação educativa poderá assegurar as 
funções básicas da educadora.

Auxiliar Ação Educativa A educadora da sala ou a aux. de serviços gerais 
poderão assegurar as funções.

Auxiliar de Serviços Gerais As ajudantes de cozinha ou auxiliares de educação 
poderão assegurar as funções.

Cozinheira A ajudante de cozinha poderá assegurar as 
funções básicas da cozinheira.
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Medidas para a manutenção de atividades

Apoio 
Domiciliário

No caso de ausência prolongada de funcionários apenas se prestarão os 
cuidados básicos (higiene pessoal a acamados e alimentação);

Educação 

Pré-escolar

•	 No caso de ausência prolongada da educadora, esta poderá orientar as 
atividades desenvolvidas pela auxiliar da sala via telefone/ e-mail;

•	 Em caso de encerramento do estabelecimento ou absentismo 
de educadoras, as estratégias de informação e envolvimento 
dos pais passarão pela divulgação de propostas de realização de 
atividades pedagógicas para os seus filhos em casa, através do site  
www.fundacaoantonioaleixo.com no separador “Brincando com a FAA”;

•	 Cada sala de atividades deve possuir um ficheiro atualizado com os 
contatos dos pais e encarregados de educação de todas as crianças, 
afim de as contactar se necessário;

•	 Em caso de encerramento, será fornecida aos pais informação escrita 
sobre os períodos de encerramento e medidas de vigilância a adotar.

Alimentação

•	 Aumentar a reserva de alimentos enlatados ou com uma duração 
prolongada;

•	 Programar um leque de ementas simples que possam ser implementadas 
com ausências superiores a 25%;

•	 No caso de as ausências na cozinha serem superiores a 75% será 
importante possuir uma lista de contactos de empresas que forneçam 
comida já confeccionada;

Limpeza

•	 Aumentar a reserva de produto de limpeza;
•	 Existir um registo de todas as atividades de limpeza de modo a assegurar 

todas as funções, em caso de ausências de funcionários;
•	 Possuir uma lista de contactos de empresas que assegurem os serviços 

limpeza;

https://fundacaoantonioaleixo.com/
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3. Preparação para fazer face a um possível caso de 
infeção por COVID-19

3.1 . Medidas de prevenção e controlo do COVID -19
No que se refere às medidas de prevenção e controlo do vírus, é essencial capacitar a comunidade 
para a adoção de comportamentos preventivos adequados. Para tal, é importante a realização 
de sessões de esclarecimento e formação de profissionais, de pais e familiares dos clientes de 
modo a implementar medidas de higiene e isolamento no âmbito da instituição.

3.1.2 Informação e capacitação
Para uma melhor prevenção e controlo do COVID-19 na instituição, é essencial promover o 
esclarecimento de toda a comunidade, pelo que será necessário adotar as seguintes medidas:

•	 Formação específica sobre a problemática e as medidas a adotar na instituição para 
colaboradores da Fundação António Aleixo;

•	 Informações aos pais via e-mail e facebook que visem informar acerca de bons hábitos de 
higiene pessoal, o que é o COVID-19, (como se transmite, como se propaga, os sintomas, os 
cuidados a ter, etc);

•	 Atividades ou Projetos com as crianças, com o objectivo de as elucidar sobre o vírus, sobre 
as regras de etiqueta respiratória, sobre a rotina de higiene pessoal, etc.

•	 Privilegiar-se-á a comunicação instituição - família, através dos canais digitais, 
preferencialmente, os grupos privados de facebook. Qualquer informação pessoal deverá 
ser colocada à equipa de sala através de mensagem privada, telefonema ou email.

3.1.3. Medidas Gerais, Higiene, Saúde e Segurança
3.1.3.1 – Medidas Gerais
Regras de Etiqueta respiratória – evitar tossir ou espirrar para as mãos; evitar tocar nos 
olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias; 
tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenços de papel 
(de utilização única); deitar os lenços usados no caixote do lixo; higienizar as mãos após o 
contacto com secreções respiratórias;

•	 Lavagem correta das mãos – antes de entrar e sair da instituição; depois de espirrar, tossir 
ou assoar-se; depois de utilizar as instalações sanitárias, antes e após a muda de fraldas; 
antes e após preparar, manipular ou servir alimentos; antes e após consumir refeições, 
depois de retirar as luvas; sempre que as mãos parecerem sujas ou contaminadas;

•	 Colocação de máscara cirúrgica –  
a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes 
de colocar a máscara;  
b) Colocação da máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) 
virado para a cara, e o lado com outra cor (face externa) virado para fora;  
c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo 
com a máscara, certificando que não existemespaços 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.

•	 Conduta social – alterar a frequência e/ou forma de contacto entre os colaboradores e 
entre estes e os clientes: evitar o aperto de mãos, as reuniões presenciais, os postos de 
trabalho partilhados;

•	 Cancelamento das atividades - todas as festividades e passeios encontram-se suspensos;
•	 Alteração no modelo de atendimento – os atendimentos no âmbito das diversas respostas 

sociais e projetos passam a ser privilegiadamente efetuados via telefone ou correio 
eletrónico, podendo em caso excecional e devidamente justificado ser feito presencialmente 
mediante marcação prévia;

•	 Cancelamento de atividades/serviços – as atividades de Educação Pré Escolar, Convívio 
de Adultos, Aulas de Português para todos, os serviços de Cafetaria, Loja Social e alugueres 
de espaço encontram-se suspensos;

3.1.3.2 Higiene
Sabendo que a Fundação António Aleixo deverá adotar medidas de higiene no ambiente 
institucional, foi estabelecido que:
•	 Todo o espaço da instituição será regularmente higienizado, segundo a orientação 014/2020 

da DGS.
•	 O número de colaboradores afeto ao serviço de limpeza e higienização será reforçado 

(áreas de sala, áreas comuns, equipamentos…).
•	 Serão destacados vários momentos para desinfeção e lavagem das mãos com base nas 

orientações da DGS.
•	 As instalações serão desinfetadas por uma empresa certificada para tal.

Em relação às atividades com crianças:
•	 O horário de funcionamento de creche foi fixado das 09H00 às 17H00, podendo este ser 

complementado aos pais que por motivos profissionais façam prova da necessidade de 
usufruir de um horário mais alargado;

•	 Foi criada uma barreira de segurança na entrada ficando o interior das instalações 
destinado exclusivamente às crianças e colaboradores, de modo a reduzir a afluência e a 
promovermos uma maior segurança;

•	 Foram removidos da sala todos os acessórios não essenciais para as atividades lúdico-
pedagógicas;

•	 Foi solicitado às famílias a entrega de calçado próprio para as crianças, que serão de uso 
exclusivo na instituição;

•	 A instituição procederá à lavagem diária das batas e dos lençóis das crianças;
•	 Existirá separação de sanitas e idas à casa de banho vigiadas e orientadas, sendo os espaços 

higienizados após cada utilização;
•	 Os catres sofrerão higienização e desinfeção diária e após a sesta;
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•	 Os catres serão colocados, alternando cabeça com pés e mantendo a maior distância 
possível;

•	 A equipa orientará a partilha de brinquedos. Procurar-se-á higienizar todos os brinquedos 
antes de passar a outro;

•	 Proceder-se-á à renovação de ar das salas, de acordo com orientações da DGS, mantendo, 
sempre que possível, as portas e janelas abertas tendo sido a segurança reforçada.

No que respeita ao Serviço de Apoio Domiciliário:
•	 As ajudantes de ação direta deverão proceder à lavagem/desinfeção frequente das mãos, 

com água e sabão ou solução de base alcoólica em especial nas seguintes situações:
•	 Antes de entrar e antes de sair da instituição;
•	 Antes e depois de contactar com os clientes;
•	 Depois de espirrar, tossir ou assoar-se;
•	 Depois de utilizar as instalações sanitárias;
•	 Depois de contactar com urina, fezes, sangue, vómito ou com objetos potencialmente 

contaminados;
•	 Antes e após consumir refeições;
•	 Antes e após servir alimentos aos clientes;
•	 Depois de fazer as camas ou de tratar da roupa;
•	 Depois de retirar as luvas;
•	 Sempre que as mãos parecerem sujas ou contaminadas;
•	 O fardamento da equipa de SAD será higienizado diariamente na instituição;
•	 O programa de lavagem da roupa dos clientes de SAD e dos colaboradores deve integrar: 

pré-lavagem, lavagem a quente a temperatura de 60 a 90 graus;
•	 Para além da farda principal, as ajudantes de ação direta utilizarão uma bata impermeável, 

que será trocada a cada saída para os domicílios (manhã, almoço, tarde);
•	 Serão disponibilizadas máscaras cirúrgicas e viseiras, assim como toucas, manguitos e 

protetores de pés que serão trocados em cada domicilio;

Orientações para tratamento de superfícies:
As superfícies com maior risco de transmissão são de as de toque frequente, ou seja, as 
superfícies manipuladas por muitas pessoas e com muita frequência ao longo do dia. São 
exemplos as maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets, teclados de 
computadores, principalmente quando utilizados por várias pessoas, botões de elevadores, 
torneiras de lavatórios, fraldários, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, 
corrimãos, brinquedos, dinheiro, entre outros. Deste modo os desinfetantes que poderão ser 
utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo menos 5% de cloro livre na forma 
original e o álcool a 70%.
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LOCAIS SUPERFÍCIES A TRATAR PERIOCIDADE QUEM

Instalações 
sanitárias 
Crianças

Sanitas, bancadas, fraldário Sempre que 
utilizadas

Equipa de limpeza

Auxiliares de Ação 
educativa

Instalações 
sanitárias 

Gerais
Sanitas, bancadas, chão 3x por dia Equipa de limpeza

Superfícies de 
toque

Maçanetas interiores e 
exteriores das portas de 

entrada e sala de atividades, 
interruptores, bancadas, 

mesas, brinquedos, 
autoclismos, torneiras, 

telefones, teclados, botões de 
elevador, outros

Mínimo 6 vezes por 
dia

Educadoras de 
Infância

Auxiliares de Ação 
educativa

Equipa de limpeza

Gabinetes

Maçanetas interiores e 
exteriores das portas de 
entrada; interruptores, 
telefones, teclados de 
computador, mesas e 

cadeiras;

Mínimo 6 vezes por 
dia Equipa de limpeza

Escadas Corrimãos Mínimo 6 vezes por 
dia Equipa de limpeza

Receção Balcão, cadeiras e telefone Mínimo 6 vezes por 
dia Rececionista

Área de isola-
mento Todas as superfícies

Sempre que tenha 
sido identificado um 

caso suspeito
Equipa de limpeza

Áreas, 
materiais e 

equipamentos 
contactados 

por caso 
confirmado

Todas as superfícies
Sempre que tenha 

sido identificado um 
caso suspeito

Equipa de limpeza

Chão Todo o pavimento Mínimo 2 vezes por 
dia Equipa de limpeza
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3.1.3.3 Saúde e Bem estar
•	 Em caso de tosse persistente, febre superior a 37,9º (medição por infravermelhos) ou a 

38º (medição convencional), diarreia persistente ou insuficiência respiratória, os clientes e 
colaboradores presentes na instituição serão encaminhados para a sala de isolamento e 
os familiares contactados. Em caso de dificuldade respiratória, será o INEM contactado de 
imediato.

•	 Realizar-se-á a medição da temperatura corporal da criança e colaboradores à entrada, por 
intermédio de infravermelhos e às crianças a meio do dia, para despiste.

•	 Caso apresente qualquer sintoma acima descrito, a criança só poderá regressar à instituição 
48h depois de ter manifestado pela ultima vez o sintoma.

•	 Se após o regresso o sintoma persistir, a criança só poderá regressar mediante relatório 
médico.

•	 Em caso de suspeita, reforçar-se-á a limpeza e higienização do espaço.
•	 Se a criança ou alguém com quem a mesma tenha estado em contacto recente apresente 

sintomas suspeitos de COVID-19, cabe ao familiar informar de imediato a instituição através 
do contacto de email fundacao.aleixo@gmail.com, contacto telefónico ou até mesmo por 
mensagem privada à responsável pelo grupo de crianças.

•	 Neste período, não será administrado qualquer medicação às crianças (incluindo 
paracetamol) à exceção da medicação para doença crónica devidamente prescrita pelo 
médico assistente.

3.1.3.4 Segurança
•	 Pela segurança e bem-estar das crianças, apela-se a que estas permaneçam pelo período 

estritamente necessário.
•	 As atividades extras encontram-se canceladas, porém serão garantidas as terapias a partir 

do próximo mês de junho.
•	 As crianças não poderão trazer brinquedos ou objetos pessoais de casa, com exceção do 

objeto de apego;
•	 As refeições poderão realizar-se-ão nas salas. Foram criadas condições para que no período 

de refeições e descanso das crianças, se mantenha o máximo grau de segurança.
•	 As interações entre crianças serão orientadas pela equipa educativa, contudo assume-se 

desde já como impossível evitar todo e qualquer contacto entre crianças.
•	 Todos os funcionários do centro comunitário e espaço infantil estarão equipados com 

fardamento que permanecerá na instituição e será higienizado diariamente.
•	 É obrigatório o uso de máscara pelos colaboradores.
•	 À entrada as crianças procederão à desinfeção das mãos.
•	 As salas encontram-se restritas às crianças e equipa educativa da sala.
•	 Colaboradores e crianças não deverão colocar jóias e/ou acessórios nomeadamente: anéis, 

pulseiras, relógios e outros adornos.
•	 Os copos de água foram substituídos por garrafas individuais.

mailto:fundacao.aleixo@gmail.com
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3.1.4 Medidas de isolamento e distanciamento social
Definição de caso suspeito
Considera-se caso suspeito toda a pessoa que desenvolva um quadro agudo de tosse 
persistente ou agravamento de tosse crónica, ou febre (temperatura superior a 37,9º) ou 
dificuldade respiratória.

Como atuar perante um caso suspeito
No que diz respeito às medidas de isolamento e distanciamento social de um cliente/ 
colaborador que apresente sinais ou sintomas e ligação epidemiológica compatível com a 
definição de caso suspeito deverão ser colocados numa área de isolamento, impedindo assim 
que outros colaboradores e clientes possam ser expostos e infetados. Este espaço dispõe de 
ventilação natural e possui revestimentos lisos e laváveis. Está equipado com telefone, cadeira 
e marquesa para descanso e conforto do colaborador (enquanto aguarda a validação de caso e 
o eventual transporte pelo INEM), kit com água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de 
resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução antiséptica de base alcoólica- 
SABA (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscaras cirúrgicas; 
luvas descartáveis; termómetro. Encontra-se disponível um WC com doseador de sabão e 
toalhetes de papel para utilização exclusiva do colaborador com sintomas/caso suspeito.

Perante um caso suspeito, o profissional designado deve colocar, momentos antes de iniciar a 
assistência, luvas descartáveis e encaminhar o cliente ou colaborador para a sala de isolamento, 
pelos circuitos definidos na instituição. Ao caso suspeito (com exceção das crianças) deve ser 
colocada uma máscara cirúrgica preferencialmente pelo próprio se a sua situação clinica o 
permitir.

Nas situações em que o caso suspeito seja uma criança, os encarregados de educação serão 
de imediato contactados para levar a criança e aconselhados a contactar o serviço nacional 
de saúde SNS 24 (808 24 24 24) o que poderá ser feito na própria instituição. Em caso de 
insuficiência respiratória, o INEM será contactado de imediato.

A Autoridade de Saúde Local será imediatamente informada do caso suspeito, bem como dos 
seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos 
próximos.

As situações em que o caso suspeito seja um colaborador, o mesmo já na área de 
“isolamento” contacta o SNS 24 (808 24 24 24). O profissional de saúde do SNS 24 questiona o 
colaborador doente quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um 
caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 informa o colaborador:
•	 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica do colaborador;
•	 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o resultado 
poderá ser: − Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 
24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do colaborador. O 
colaborador informa o diretor do estabelecimento da não validação, e este último deverá 
informar o médico do trabalho responsável. − Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, 
o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a 



Plano de Contingência COVID-19 15

gestão de contactos. A chefia direta do colaborador informa o diretor do estabelecimento 
da existência de um caso suspeito validado na instituição.

•	 Na situação de Caso suspeito validado: − o colaborador doente deverá permanecer na 
área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), 
até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada 
pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas 
as amostras biológicas para testes laboratoriais; − o acesso dos outros colaboradores à 
área de “isolamento” fica interditado (exceto aos colaboradores designados para prestar 
assistência);

•	 O diretor do estabelecimento colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação 
dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado); − O diretor do estabelecimento 
informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do colaborador; − O 
diretor do estabelecimento informa os restantes colaboradores da existência de Caso 
suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos 
de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência.

•	 O Caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da equipa 
do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste 
colaborador com outro(s) colaborador(es). Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso 
suspeito validado nas instalações da instituição.

4.1. 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 o diretor do 
estabelecimento 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.
•	 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 o diretor do estabelecimento deve:
•	 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
•	 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

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

•	 Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado 
(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);

•	 Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em duplo saco de plástico resistente, fechados 
com 2 nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho que deverá ser colocado 
em contentores de resíduos coletivos após 24h da sua produção.

•	 A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica 
à DGS informações sobre as medidas implementadas na instituição e sobre o estado de 
saúde dos contatos próximos do doente.
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5. Plano de comunicação
A instituição deverá estabelecer e manter uma boa rede de comunicação entre todos os 
agentes da comunidade institucional (funcionários, clientes, familiares) de forma a combater 
a propagação da doença. Deste modo, torna-se essencial manter uma relação próxima com 
diferentes parceiros, tais como: Unidade de Saúde Pública do respetivo Agrupamento de 
Centros de Saúde, Centro Distrital de Segurança Social de Faro, Câmara Municipal de Loulé, 
fornecedores, etc.

O presente plano é um documento de caráter público e será divulgado a toda a instituição e 
respetivos parceiros, com o intuito de fomentar o envolvimento de todos.

6. Avaliação
Este documento está sujeito a reavaliações e atualizações, sempre que se considere pertinente 
algum ajustamento. Após terminada a fase pandémica, será realizado pela equipa de 
coordenação um breve relatório que avalie os aspectos positivos e negativos do presente 
documento. Esta análise permitirá melhorar o Plano de Contingência e a capacidade de 
resposta da instituição a situações de crise que possam vir a ocorrer no futuro.

Plano revisto a 15-05-2020 (2ª revisão)
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ANEXOS
Empresas de Limpeza
•	 Harmat (José Matreno) - 289 588 740
•	 Jan-King (Alexandre Oliveira) – 919583639
•	 Cidálias e Suzete Lda – 289435144 /916 190 031
•	 Messilimpa Lda – 917751431

Empresas de Fornecimento de Refeições
•	 Cavacos Catering Lda – 966093723
•	 Eurest – 217913600
•	 Gertal – Agência Sul - 210 420 200
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