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PLANO DE CONTINGÊNCIA CONTRA O COVID-19 

 

1. ENQUADRAMENTO 

Segundo o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho” (RJPSST – Lei nº102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação), o empregador é 

responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), assegurando aos 

seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, 

tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art.º.15º do RJPSST). 

Em virtude de haver risco objetivo de infeção por coronavírus (Covid-19), a Fundação 

Imaculada Conceição, apoiada nas Orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), dá a conhecer 

o seu Plano de Contingência contra o Covid-19. Este Plano de Contingência pode ser atualizado 

a qualquer momento tendo em conta a evolução da situação e as orientações das entidades 

públicas de saúde. 

A Covid-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença 

manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e 

dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia 

(dor de garganta), e dores musculares generalizadas. Segundo o Centro Europeu de Prevenção 

e Controlo de Doenças Transmissíveis (ECDC), os casos suspeitos devem ser julgados segundo 2 

critérios cumulativos: 

a) Critérios clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalização. 

b) Critérios epidemiológicos: História de viagem para áreas com transmissão comunitária 

ativa nos 14 dias antes do início de sintomas; Contacto com caso confirmado ou provável 

de infeção por Covid-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; Profissional de saúde 

ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados doentes com 

Covid-19. 

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 (< 2 metros). 

- Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

2.     PLANO DE CONTINGÊNCIA 

É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de 

pessoas, especialmente em ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais devem ser 

tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos. 

A Fundação Imaculada Conceição é uma resposta social de natureza socioeducativa, 

destinada a acolher crianças até aos 10 anos de idade, com valências de creche, pré-escolar e 

ATL. Devido às características desta resposta e à maior dificuldade em aderir às medidas 

preventivas por parte das crianças deste grupo etário, devem ser devidamente implementadas 

medidas de prevenção e controlo da infeção. 
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Constituindo as Orientações nº006/2020, de 26/02/2020, nº014/2020 de 21/03/2020 e 

nº025/2020 de 13/05/2020, da Direção-Geral da Saúde parte integrante do presente Plano de 

Contingência da Fundação Imaculada Conceição, definem-se um conjunto de ações que visam 

prevenir e evitar a propagação do Covid-19 entre a comunidade educativa. O plano será revisto 

e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela existência de novas 

recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

2.1 Procedimentos a adotar em cada fase: 

1) Fase I – Medidas preventivas 

2) Fase II – Coordenação do Plano e das ações 

 

1) Medidas Preventivas 

Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento da Fundação Imaculada Conceição será flexibilizado, 

adequando-se às necessidades dos encarregados de educação, não devendo a criança 

permanecer na instituição por período superior ao estritamente necessário. 

Formação e Informação 

- Implementação de procedimentos para todos os funcionários, em colaboração com as 

empresas prestadoras de serviços e formação, com vista à adoção de práticas corretas, 

nomeadamente no que respeita ao Plano de Contingência e às medidas de prevenção e controlo 

da transmissão da COVID-19; 

- Informação a todos os Encarregados de Educação relativamente às normas de conduta do 

espaço e medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 através da afixação de 

informação de fontes oficiais ou funcionamento interno em local visível na entrada e/ou enviada 

por via eletrónica; 

Organização Geral 

- Instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel 

de uso único, para a promoção de boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das 

mãos; 

- Gestão de resíduos diária;   

- Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza de acordo com a 

Orientação 014/2020 da DGS; 

- Equipamentos de proteção para todo o pessoal e uso dos mesmos de forma adequada; 

- Dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem aos mãos à entrada e 

saída da Instituição e nas salas de atividades; 

- Garantir que, na maior parte das atividades, seja maximizado o distanciamento entre as 

mesmas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico-pedagógicas; 

 - Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, berços 

e/ou espreguiçadeiras; 
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- Todos os espaços que não sejam necessários para o alargamento dos grupos em virtude da sua 

divisão serão encerrados; 

- Serão organizados horários e circuitos de forma a evitar o cruzamento entre pessoas que não 

sejam da mesma sala, definidos horários da sala de atividades seja para as refeições como para 

atividades no espaço exterior da instituição e mantida a mesma sala de atividades para cada 

grupo, de forma a evitar a circulação das crianças e funcionários; 

- Sempre que possível, será mantida ventilação e arejamento das salas e corredores da 

Instituição. Manter as janelas e portas abertas, não comprometendo a segurança das crianças. 

Relativamente ao ar condicionado será mantida uma adequada e frequente manutenção do 

sistema de filtragem, nunca será ligado em modo de recirculação de ar e será, sempre que 

possível, evitado; 

- Sempre que possível, as crianças não partilham objetos ou quando o fazem, os mesmos serão 

devidamente desinfetados entre utilizações; 

- As crianças não poderão trazer brinquedos ou outros objetos não necessários de casa; 

- Os brinquedos das salas serão lavados regularmente. Os que não puderem ser lavados serão 

removidos da sala assim como todos os acessórios não essenciais para as atividades lúdico-

pedagógicas; 

- No caso da creche, onde as crianças necessitem estar em berços, será garantida a existência 

de um equipamento por criança e esta, utilizará sempre o mesmo. Relativamente a 

espreguiçadeiras ou outro equipamento de conforto para o efeito, será higienizado e 

desinfetado sempre que seja usado por uma criança; 

- No período da sesta será assegurada a ventilação no interior das salas bem como a existência 

de um catre (colchão) por criança. Este equipamento será usado exclusivamente pela mesma 

criança. No posicionamento dos mesmos, será assegurado o máximo de distanciamento físico 

possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas; 

- De acordo com a Orientação 014/2020 da DGS, os serviços de limpeza e descontaminação 

serão reforçados antes e depois da sesta; 

Acesso às Instalações 

- À chegada e saída, as crianças serão recebidas e entregues individualmente pelo seu 

encarregado de educação, ou pessoa por ele designada, à porta do estabelecimento evitando, 

sempre que possível, a circulação dos mesmos dentro da instituição; 

- Medição de temperatura e desinfeção dos pés das crianças e funcionários. Desinfeção de 

produtos de higiene da criança e mochila; 

- Restrição de acesso a crianças ou funcionários com sintomas de qualquer doença; 

- As pessoas externas à Instituição (fornecedores) só entram excecionalmente e de forma 

segura. Terão portas de serviço específicas para a sua função e entrarão devidamente 

higienizados e com máscara, não se cruzando com as crianças;  
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Espaços e Normas de Prevenção de Risco de Contaminação 

- Toda a Instituição será higienizada de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS, incluindo 

puxadores, corrimãos, botões, instalações sanitárias e seus acessórios, salas, parque exterior. A 

higienização será especialmente rigorosa nas superfícies que estão à altura das crianças. 

- Será assegurada a desinfeção frequente dos brinquedos, materiais pedagógicos e 

equipamentos utilizados pelas crianças com produtos adequados várias vezes por dia, de acordo 

com a Orientação 014/2020 da DGS; 

- Garantir-se-á que, em nenhuma situação, são colocadas máscaras às crianças;  

- Reforço da higienização das mãos por parte de todos os profissionais bem como das crianças 

e cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória por parte dos funcionários;  

- Existência de sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID-19, equipada 

segundo Orientação 006/2020 da DGS. Perante um caso suspeito serão ativadas as medidas do 

Plano de Contingência. Todos os funcionários estão informados de como proceder em caso de 

identificação de um caso suspeito;  

Refeições 

- Durante o período de refeições, serão mantidas as medidas de distanciamento e higiene. A 

deslocação para o refeitório será desfasada para diminuir o cruzamento entre as crianças e o 

horário de refeições feito de forma alternada. Antes do consumo das refeições, as crianças serão 

ajudadas na higienização das mãos para a realização da mesma de forma correta. Os lugares 

estarão marcados de forma a assegurar o distanciamento físico e será realizada a 

descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno; 

Utilização da Casa de Banho e Mudança de Fralda 

- A ida das crianças à casa de banho será, no máximo, 2 crianças de cada vez; 

- A higienização e desinfeção das casas de banho e acessórios sanitários, interruptores e 

torneiras será feira frequentemente;  

- Serão assegurados especiais cuidados com a troca de fraldas, com a higienização das mãos dos 

funcionários e da criança bem como da bancada de muda fraldas antes e depois de cada 

utilização;  

- A roupa suja da criança será entregue aos pais em saco descartável aquando da recolha da 

criança;   

Atividades Lúdico-Pedagógicas 

- Serão cancelados os espetáculos, festas internas, viagens ou passeios, as reuniões de pais 

presenciais, etc.; 

- Serão privilegiadas atividades ao ar livre; 

- Os projetos pedagógicos sofrerão as devidas adaptações à exceção de atividades terapêuticas 

e/ou de intervenção precoce na infância; 
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2) Coordenação do Plano de Contingência e das ações 

- A coordenação do Plano de Contingência é responsabilidade de Dulce Gouveia e Paula Oliveira, 

responsáveis pela parte Administrativa, Equipa Diretiva, Recursos Humanos e Direção Técnica 

da Fundação Imaculada Conceição, que poderão ser contactadas para os telefones 275322486 

e 964036971 e para o email doroteiascovilha@gmail.com; 

- As coordenadoras, quando o caso suspeito se trate de uma criança, serão apoiadas por uma 

funcionária da sala dessa mesma criança para que esta, em caso algum, fique sozinha no 

isolamento e que possa, assim, ficar com alguém no âmbito da sua vivência em sala;  

- Perante a identificação de um caso suspeito, este será encaminhado para a área de isolamento 

pelos circuitos definidos. A pessoa não pode tocar em quaisquer superfícies nem interagir com 

terceiros; 

- Atualização dos contactos de emergência das crianças;  

- Os encarregados de educação do caso suspeito serão de imediato contactados e aconselhados 

a ligar para o SNS 24 (808 24 24 24); 

- Todos os Encarregados de Educação serão informados de existência de um caso suspeito na 

Instituição; 

- Existirá um reforço da limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito 

e da área de isolamento nos termos da Orientação 14/2020 da DGS; 

- Os resíduos produzidos pelo caso suspeito serão acondicionados em dois sacos plástico com 

nós apertados e colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção; 

• Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento de criança 

- Em caso de suspeita de infeção de criança, contactar imediatamente as coordenadoras do 

Plano de Contingência. Uma das coordenadoras, juntamente com uma funcionária da sala, 

acompanhará o caso até à área de isolamento. Na deslocação até essa área serão evitados os 

locais de maior aglomeração de crianças/funcionários. A criança não pode tocar em quaisquer 

superfícies nem interagir com terceiros; 

- A área de isolamento está devidamente identificada e reconhecida por todos os funcionários 

e situa-se no 1º andar junto à Sala 8. 

A sala foi escolhida por reunir as condições ideais, a saber:  

▪ instalações sanitárias com toalhetes das mãos de uso único e doseador de sabão (para 

uso exclusivo do caso suspeito) 

▪ Condições de vigilância do doente (termómetro e registo da temperatura) 

▪ Ventilação natural 

▪ Equipamento de repouso 

Na área de isolamento existe também água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de 

resíduos, solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas e luvas 

descartáveis; 

- A partir do momento em que surja um caso suspeito, o acesso à sala de isolamento e Sala 8 é 

vedado a todas as outras pessoas da Instituição; 

mailto:doroteiascovilha@gmail.com
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- Uma vez no interior da sala, serão contactados, pelas Coordenadoras do Plano de Contingência, 

os Encarregados de Educação da criança para que, o mais rápido possível, venham buscar a 

criança. Serão aconselhados a ligar para o SNS 24. Caso os Encarregados de Educação não 

atendam o telefone, será contactada de imediato o SNS 24 e seguidas as instruções que forem 

dadas; 

- Aquando da chegada dos Encarregados de Educação, a saída da criança da área de isolamento 

será feita por porta auxiliar da Sala 8 que dá diretamente à porta principal da Instituição; 

- Caso seja confirmado, a Fundação Imaculada Conceição desenvolverá as medidas de 

higienização e desinfeção definidas pelas autoridades de saúde e procurará definir quais os 

circuitos e interações da pessoa infetada e iniciar-se-á um período de vigilância ativa de possíveis 

pessoas com que a criança se relacionou, durante 14 dias desde a data da exposição ao caso 

confirmado. 

- Serão informados todos os funcionários e Encarregados de Educação da existência de um caso 

positivo na Instituição;  

• Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento de funcionário 

Em caso de suspeita de infeção de funcionário, contactar imediatamente as coordenadoras do 

Plano de Contingência, preferencialmente via telefónica. Dirigir-se imediatamente para a área 

de isolamento. Nas situações em que o trabalhador com sintomas precise de acompanhamento 

(ex. dificuldade de locomoção) será acompanhado por uma das coordenadoras responsáveis do 

Plano de Contingência. O trabalhador que acompanhe ou preste assistência ao trabalhador com 

sintomas colocará, momentos antes de iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas 

descartáveis para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção. 

 Na deslocação até essa área serão evitados os locais de maior aglomeração de 

crianças/funcionários. O trabalhador não pode tocar em quaisquer superfícies nem interagir 

com terceiros; 

Será o trabalhador doente, já na área de isolamento, que contacta o SNS 24 (808 24 24 24). Este 

trabalhador deverá usar máscara cirúrgica, se a sua condição o permitir e deverá ser colocada 

pelo próprio trabalhador. Sempre que a máscara estiver húmida deverá ser substituída. 

Se não se tratar de caso suspeito de Covid-19, definem-se os procedimentos adequados à 

situação clínica do trabalhador. 

Se se tratar de caso suspeito de Covid-19, o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), 

da DGS para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser: 

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

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador 

informa o empregador da não validação. 

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

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

Na situação de Caso Suspeito validado: 

O trabalhador permanecerá na área de isolamento até à chegada da equipa do INEM, ativado 

pela DGS, que assegura o transporte para o hospital de referência onde serão colhidas as 

amostras biológicas para testes laboratoriais. 
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A partir do momento em que surja um caso suspeito, o acesso à sala de isolamento e Sala 8 é 

vedado a todas as outras pessoas da Instituição; 

A instituição colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos 

do doente e informa os restantes trabalhadores da existência de caso suspeito validado, a 

aguardar resultados de testes laboratoriais. 

Depois dos resultados dos testes laboratoriais: 

- Se o caso for infirmado (não confirmado), este fica encerrado sendo aplicados os 

procedimentos habituais da instituição, incluindo limpeza e desinfeção. 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 pela Autoridade de Saúde local. Esta interdição só poderá ser 

levantada pela Autoridade de Saúde. 

A Instituição, na situação de caso confirmado: 

 − Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”. Procede à 

abertura das janelas no local, fechando a porta para promover a ventilação natural. Procede à 

limpeza de todo o mobiliário existente e restantes superfícies. Procede à lavagem do chão. A 

limpeza será efetuada utilizando luvas, máscara de proteção e bata descartável impermeável. O 

pano de limpeza utilizado destina-se apenas a este procedimento e será utilizado apenas uma 

vez; 

− Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

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

Dar-se-á especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

− Armazena os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), será segregado e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. Substitui o saco do caixote 

do lixo; 

− A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à 

DGS informações sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado de saúde dos 

contatos próximos do doente. 

• Procedimento de vigilância de contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo”, um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de 

exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. O contacto próximo com caso 

confirmado de COVID-19 pode ser de:  

“Alto risco de exposição”, é definido como:  

- Trabalhador do mesmo posto de trabalho; 
- Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este 
em espaço fechado; 
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- Trabalhador 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: 

- Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado; 
- Trabalhador que prestou assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha seguido 
as medidas de prevenção; 

 
Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, serão ativados os 

procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início de 

sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita 

articulação com o empregador e o médico do trabalho:  

− Identificará, listará e classificará os contactos próximos (incluindo os casuais); 

− Procederá ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 

aconselhar e referenciar, se necessário).  

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última 

exposição a caso confirmado. 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

- Monitorização ativa pela Autoridade de 
Saúde Local durante 14 dias desde a última 
exposição;  
- Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar;  
- Restringir o contacto social ao 
indispensável;  
- Evitar viajar;  
- Estar contactável para monitorização ativa 
durante os 14 dias desde a data da última 
exposição; 

- Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar;  
- Acompanhamento da situação pelo médico 
do trabalho; 

 

De referir que:  

A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir a 

temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação 

de tosse ou dificuldade em respirar. 

Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, devem-se iniciar os 

procedimentos num Caso Suspeito”. 

Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada 

para COVID-19. 
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• Procedimentos em caso de ausência de um número significativo de trabalhadores ou 

eventual encerramento temporário da Fundação Imaculada conceição 

 

1) Verificando-se o aparecimento, devidamente comprovado pelas autoridades de saúde, 

de algum membro da comunidade educativa da Instituição, o Conselho de Administração 

reserva-se o direito de tomar um conjunto de medidas de proteção da saúde coletiva que podem 

ir desde a identificação de elementos que estiveram em contacto com o portador do 

Coronavírus, à interrupção ou suspensão parcial de atividades de serviços administrativos e 

pedagógicos, ou, no limite, e mediante informação técnica sustentada e autorização prévia da 

sua entidade instituidora, decretar o encerramento temporário da instituição. 

2) Em caso de ausência de um número elevado de trabalhadores, as condições mínimas 

para que a Fundação Imaculada Conceição se manter em funcionamento são determinadas pelo 

Conselho de Administração. 

3) Havendo necessidade de decretar o encerramento temporário do estabelecimento de 

ensino, a atividade letiva e os serviços administrativos são, na medida do possível, prestados à 

distância. 

4) Nesta eventualidade, o Conselho de Administração enviará a toda a comunidade 

educativa da Instituição informação regular sobre o período de encerramento e as medidas de 

vigilância a adotar. Esta comunicação será efetuada por via eletrónica. 

 

Covilhã, 18 de maio de 2020 
O Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


