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1 – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com os mais recentes dados da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a evolução da propagação 

da doença provocada pelo Coronavírus (COVID-19) e de acordo com as indicações do Despacho n.º 2836-A/2020 

para a prevenção e controlo de infeção pelo novo vírus, o Patronato Nossa Senhora da Bonança elaborou um 

conjunto de medidas de prevenção e contenção de transmissão da doença. 

Este Plano é adaptado à realidade da instituição e em concordância com as orientações da Direção Geral de 

Saúde e aplica-se a todos os setores. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19) será divulgada à comunidade escolar através dos meios mais adequados, 

nomeadamente: site oficial e circulares. 

O presente Plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

2 – CORONAVÍRUS (COVID-19)  

De acordo com as informações disponibilizadas pela DGS, o novo Coronavírus (COVID-19), foi identificado 

pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido 

previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é 

ainda desconhecida. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção pode ser 

semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. 

O período de incubação do COVID-19 é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma pessoa permanecer bem 14 

dias após contactar com um caso confirmado de doença COVID-19, é pouco provável que tenha sido contagiada. 

Após exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas: 

– Dificuldade respiratória 

– Tosse 

– Febre 

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário 

mais fragilizado, pessoas mais velhas e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças 

respiratórias. 

 

3- TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO  

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 mícron); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).    
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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.  

 

4. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS (COVID-19) 

 

As medidas gerais que qualquer pessoa deve seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios são 

as seguintes: 

- Lavar as mãos com frequência (durante cerca de 20 segundos) – com sabão e água, ou esfregar as mãos 

com gel alcoólico, se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados 

preferencialmente sabão e água. 

- Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, tossir ou 

espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. 

Na ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve 

tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos. 

- As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em casa e não se 

deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde. 

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos. 

- Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória. 

- Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. 

- Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não deve deslocar-se 

diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 

- Consultar regularmente informação em www.dgs.pt. 

 

5 – COORDENADOR E EQUIPA OPERATIVA  

Grupo de pessoas que dentro da instituição tratam de gerir os assuntos relacionados com este problema. 

Coordenador  

Diretora Técnica Andreia Videira (em constante articulação com a Direção e a equipa técnica da instituição) 

Substituto 

Diretora Pedagógica Maria Ester Costa (em constante articulação com a Direção e a equipa técnica da 

instituição) 

Equipa Operativa: 

Ana Sofia Ramos; Anabela Rodrigues; Paula Aves; Silvia Silva; Cristina Macedo; Maria de Lurdes Pinto 
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6 – MEDIDAS/PROCEDIMENTOS DE CARÁCTER GERAL A IMPLEMENTAR DE IMEDIATO: 

As medidas gerais adotadas no Patronato Nossa Senhora da Bonança são as seguintes: 

- Informação e capacitação: na instituição estão afixados os folhetos da DGS, visíveis a todos os 

colaboradores e familiares das crianças, com as informações relevantes sobre as práticas de prevenção a cumprir. 

Com as crianças serão exploradas/reforçadas as regras básicas de higiene (como já é habitual na instituição), 

sendo também exploradas as imagens ilustrativas dos mesmos cartazes. Todos os colaboradores são 

conhecedores do plano de contingência da instituição, estando o mesmo disponível para todos os encarregados 

de educação no site da instituição e através de envio de circulares a todos os encarregados de educação com a 

informação das medidas preventivas que estão a ser praticadas no Patronato.  

- Disponibilização de um dispensador de solução alcoólica na entrada da instituição. 

- Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica de acesso a todos os espaços. 

- Esclarecimento de dúvidas com o Delegado de Saúde Local (Unidade Local de Saúde do Alto Minho) e com 

a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24). 

- As crianças, colaboradoras e visitantes devem lavar as mãos regularmente (durante pelo menos 20 

segundos): antes de sair de casa; ao chegar à instituição; após usar a casa de banho; antes e após as refeições 

(incluindo lanches); 

- Reforçar os procedimentos de limpeza e desinfeção dos espaços, equipamentos e materiais: 

 

 

 

 

LIMPEZA: 

(Responsáveis: Trabalhadores Auxiliares 

dos Serviços Gerais e Ajudantes de 

Ação Educativa) 

- Aumentar a frequência da limpeza, no mínimo duas 

vezes em cada período (manhã / fim de tarde); 

- Limpar corrimões, puxadores, batentes; 

- Limpar vestiários, casas de banho, caixotes do lixo; 

REFEITÓRIO 

(Responsáveis: Trabalhadores Auxiliares 

dos Serviços Gerais e Cozinheiras) 

- Limpar tampos das mesas e cadeiras. 

SALAS DE ATIVIDADES / ESPAÇO 

POLIVALENTE 

(Responsáveis: Trabalhadores Auxiliares 

dos Serviços Gerais e Ajudantes de 

Ação Educativa) 

- Limpar/desinfetar tampos das mesas, cadeiras, 

equipamentos; 

- Limpar/desinfetar os equipamentos (aquecedores, 

telefones, rádios e computadores); 

-Limpar/desinfetar os brinquedos e materiais didáticos; 

ADMINISTRATIVOS: 

(Cada colaborador é responsável pelo 

seu posto de trabalho.) 

No início da jornada laboral, limpar todos os 

utensílios/equipamentos: computadores; tampo de 

secretária; agrafadores, furadores; fotocopiadora; 

impressoras; … 

Todos os espaços estão equipados com caixotes de lixo com tampa. Todos os espaços devem ser 

arejados várias vezes ao dia (sempre que as crianças não estejam nos espaços, aproveitando os 

momentos de refeição, as sestas e os momentos em atividade fora das salas de atividade). 
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- Entrega e receção da criança na instituição: só pode entrar um adulto por criança; o adulto deve 

permanecer o mínimo tempo possível na instituição; o caderno de recados deve ser usado para passar todas 

informações que considere importante a instituição saber; identifique todos os pertences da criança (como por 

exemplo, fraldas, toalhetes, produtos alimentares, …). 

 - É proibido trazer brinquedos de casa. 

- O horário de término do lanche na creche é pelas 16h15m e no jardim pelas 16h45m. Caso o encarregado 

de educação pretenda vir buscar a criança antes deste horário, terá de avisar atempadamente para que a criança 

seja preparada e levará o lanche consigo (caso venha buscar a criança a partir das 14h30m). O tempo de 

permanência na instituição do adulto que vem buscar a criança, está limitado exclusivamente à entrega da 

mesma. Caso o adulto, sem aviso prévio, se desloque à Instituição para vir buscar a criança antes da hora de 

término do lanche, terá que aguardar no exterior. 

- Os livros de assinaturas de entrada/saída das crianças da instituição passam a estar permanentemente, 

numa mesa à entrada do Patronato. 

-   As atividades coadjuvadas e sessões de acompanhamento técnico (terapia da fala, terapia ocupacional e 

psicologia) estão suspensas. Quando se considerar que estão reunidas as condições necessárias, as mesmas serão 

retomadas nos dias e horários habituais. 

- As saídas ao exterior e visitas programadas estão canceladas (incluindo idas ao Pavilhão Municipal e às 

Piscinas Municipais). 

- As visitas de familiares para conhecerem as instalações são marcadas para um período em que já não seja 

necessário aplicar estas medidas de prevenção. 

- As reuniões de encarregados de educação estão canceladas. As educadoras e a diretora técnica estão 

disponíveis para esclarecer qualquer situação relacionada com as crianças, através de contacto telefónico e e-

mail. 

- As visitas e acolhimento de pessoas estranhas nas instalações serão restringidas, devendo estas ser 

previamente autorizadas pela direção e/ou diretora técnica. 

- É criada uma sala de isolamento para isolar casos suspeitos. 

- Como já é habitual, reforça-se que crianças/colaboradores que apresentem episódios de febre 

(temperatura superior a 38.ºC) não podem entrar e/ou permanecer na creche e/ou no jardim de infância. Em 

caso de dúvida é contactada a linha de saúde 24 (808 24 24 24) e o Delegado de Saúde. 

- Assim que for detetado um caso suspeito e até validação do mesmo, crianças e colaboradores que 

estejam enquadrados no grupo de risco (grávidas, portadores de doenças crónicas e idosos), serão contactados e 

aconselhados a permanecer em casa.  

 

7 – REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações ao 

estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas deslocações, 

principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados pelas 

Autoridades de Saúde. 
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Os colaboradores e crianças 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. 

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. A quem for recomendado, 

pelo SNS 24 algum período de quarentena tem a obrigação de informar a sua situação à Diretora Técnica. 

 

8 – ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS  

 A instituição deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus colaboradores 

não poderem comparecer no local de trabalho, devido a doença, suspensão de transportes públicos, 

encerramento de escolas, entre outras situações possíveis.  Perante um cenário de elevado absentismo dos 

colaboradores, as condições mínimas para assegurar o funcionamento da instituição são as seguintes: 

 

Atividade / Serviço N.º de Elementos 

Cozinha 1 

Apoio às atividades letivas e não letivas 7 

Serviços Gerais (limpeza/desinfeção das 

instalações) 
2 

Serviços Administrativos 

privilegiar-se o contacto à distância 

(telefone ou e-mail) 

1 (sendo o horário ajustado) 

Cumprimento do plano de emergência e 

evacuação da escola 

Todos os elementos presentes 

na instituição. 

 

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada dos fornecedores de 

bens ou serviços, como por exemplo fornecedores de artigos alimentares e fornecedores de material de higiene. 

Mediante os acontecimentos, a instituição irá adaptar-se, podendo os horários dos diferentes serviços 

sofrer alterações. 

O encerramento da instituição será efetuado se determinado por orientação da DGS, do Delegado de 

Saúde Local ou quando a direção considere que as condições necessárias de segurança não estão asseguradas.  

Em caso de encerramento, serão mantidas, sempre que possível, todas as atividades internas que 

permitam o rápido retorno à normalidade, como por exemplo a limpeza, a desinfeção e determinadas tarefas 

administrativas. 
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9 - ÁREA DE “ISOLAMENTO”  

A ÁREA DE ISOLAMENTO É NO ESCRITÓRIO DO 2.º PISO.  

A sala de “isolamento” está equipada com: cadeira; kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução antisséptica de base alcoólica; 

toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro e mala de primeiros socorros. Próxima 

desta sala existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e 

toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do colaborador/criança com sintomas/caso suspeito.  

 

Medidas a adotar na sala de isolamento: 

(No caso de uma criança apresentar sintomas, a mesma será acompanhada pelo colaborador que esteja 

presente.) 

- A criança/colaborador que apresente sintomas será encaminhado para a área de isolamento, sendo 

evitados os locais de maior aglomeração de pessoas/colaboradores/crianças nas instalações; 

- Desinfetar as mãos com a solução com base alcoólica (criança e a pessoa que acompanhe); 

- Colocar luvas descartáveis e colocar a máscara descartável (Higienização das mãos antes de colocar e após 

remover a máscara / colocar luvas e só depois colocar a máscara. Estes procedimentos são levados a cabo para a 

criança e para a pessoa que a acompanha); 

- Verificar e registar a temperatura corporal; 

- Informar o coordenador/equipa operativa e seguir os procedimentos descritos para um caso suspeito. 

-Na sala estarão impressos próprios para o registo de cada caso suspeito; 

-A sala de isolamento é limpa e arejada regularmente e após a sua utilização por eventuais casos suspeitos. 

 

10 – PROCEDIMENTO NUM CASO SUSPEITO  

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito que apresente como critérios clínicos infeção 

respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos. 

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

COVID-19, informa a instituição (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre no Patronato Nossa 

Senhora da Bonança, dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência. Já na área de 

“isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

Quando se tratar de uma criança, a mesma é acompanhada pelo colaborador que identificou a situação.  

Quem acompanhe a criança ou colaborador com sintomas, deve cumprir as precauções básicas de controlo 

de infeção, quanto à higiene das mãos, uso de luvas e máscara descartável. 

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 da criança ou colaborador. 

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. 

 

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 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: 

O Patronato Nossa Senhora da Bonança: 

- Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

- Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

- Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o 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), deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 

resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

2. 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: 

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. 

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

 

11 – DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA  

A divulgação do Plano de Contingência será feita junto da comunidade escolar por correio eletrónico e 

através da página eletrónica do Patronato Nossa Senhora da Bonança 

O Plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades competentes e 

de acordo com novas orientações emanadas.  

 

12 – CONTACTOS ÚTEIS  

PATRONATO NOSSA SENHORA DA BONANÇA 

Rua Joaquim Fão, n.º 27 

4910-517 Vila Praia de Âncora 

Telefone: 258 911783 

Internet: https://patronatobonanca.wixsite.com/patronatovpa  E-mail: patronato.bonanca@gmail.com  

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO: 258 809 480  

DELEGADO DE SAÚDE LOCAL: delegado.saude.ulsam@ulsam.min-saude.pt  

USF VALE DO ÂNCORA: 258 959 070 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ÂNCORA: 258 911 125 

MÉDICO DO TRABALHO DA INSTITUIÇÃO: 258 838 011 TÉCNICO SEGURANÇA NO TRABALHO: 91 22 59 047 

LINHA SAÚDE 24 - 808 24 24 24 

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, como referido, vão sendo atualizadas sempre que exista 

evolução da situação.  

Vila Praia de Âncora, 11 de março de 2020 

A Diretora Técnica 
 

___________________________________________ 

(Andreia Videira) 
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