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NOTA INTRODUTÓRIA
__________________________________________________________________
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 nº 2836-A/2020, de 2 de março de 2020, indicando a elaboração de
um plano de contingência alinhado com as orientações da DGS para a prevenção e controlo
de infeção pelo novo vírus, a área de infância da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer
elaborou um conjunto de medidas de prevenção e contenção de transmissão da doença.
Este plano é adaptado à realidade do Centro Infantil em concordância com as orientações da
DGS.
As recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de contingência para a doença
por Coronavírus será divulgada à comunidade educativa através dos meios mais adequados,
nomeadamente email.
O presente plano será revisto sempre que se verificar necessidade nomeadamente pela
existência de novas recomendações por parte das autoridades competentes.
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1. CORONAVÍRUS (COVID-19)
____________________________________________________________
A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se
predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade
respiratória, bem como febre, podendo também originar outros sintomas, entre os
quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar
ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros.

TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
____________________________________________________________
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
 Por gotículas respiratórias ;
 Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem
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 e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o
novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular
(boca, nariz ou olhos).
A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se
assintomática. Não havendo ainda imunidade de grupo ou tratamento específico
para a COVID-19 e face às novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a
aplicação das medidas de prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso
das medidas de distanciamento físico entre pessoas, do uso adequado de máscara e
de limpeza e desinfeção de mãos e superfícies.
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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. As medidas preventivas no
âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por
contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).

PRINCIPAIS SINTOMAS
____________________________________________________________
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
 Febre
 Tosse
 Falta de ar (dificuldade respiratória)
 Cansaço
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.
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2.
PLANO DE CONTINGÊNCIA
__________________________________________________________________
O Plano de Contingência visa:
 Estabelecer os princípios orientadores e estratégias de atuação;
 Estabelecer medidas gerais de prevenção de transmissão do Covid-19;
 Estabelecer medidas de prevenção de transmissão do Covid-19 a adotar no Centro Infantil;
 Estabelecer medidas perante a confirmação de casos suspeitos de Covid-19 no Centro
Infantil;
 Estabelecer medidas perante a confirmação de casos positivos de Covid-19 no Centro
Infantil;
 Providenciar a informação para a comunidade educativa sobre medidas e procedimentos a
adotar nesta situação.

6

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO
__________________________________________________________________
Planeamento:
 Criação de uma equipa de coordenação do Plano de contingência do Covid-19 e reuniões
de equipa para a execução do Plano;
 Verificação de material de proteção disponível (luvas, desinfetante, máscaras).

Vigilância:
 Apelo aos colaboradores e famílias para que executem os cuidados indicados pela DGS;
 Seguir as recomendações da DGS.

Atuação em caso de emergência
 Ativação do Plano de contingência
 Canalizar os casos prováveis ou possíveis para a área de isolamento
 Seguir as recomendações da DGS.
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EQUIPA DE COORDENAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19
__________________________________________________________________
Esta equipa é constituída por:
 Coordenadores do Plano de contingência:
Provedor da SCMA – Luís Rema
Coordenadora Pedagógica – Maria Balbino (Ponto focal)

 Equipa operativa
Equipa de Pré-Escolar
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Fig. 1 - Fluxo de atuação e comunicação perante um caso possível ou provável de covid-19
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MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO 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-seá 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
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MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO COVID-19 A ADOTAR
__________________________________________________________________
As medidas gerais adotadas são as seguintes:
 Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns (à entrada e
em todas as casas de banho), condicionada à sua existência no mercado;
 Toda a comunidade educativa deve lavar as mãos regularmente (durante pelo menos 20
segundos);
 Abrir as janelas para arejar as salas sempre que possível;
 Lavar as salas, w.c. e superfícies (ex. maçanetas das portas) com produtos desinfetantes
com maior frequência diária;


Existência de uma sala de isolamento para esta situação específica dotada de

equipamentos de primeira necessidade. A localização desta sala é apenas disponibilizada aos
colaboradores a fim de assegurar a privacidade de eventuais pessoas expostas;
 Assim que for detetado um caso suspeito e até validação do mesmo, serão seguidas as
medidas previstas neste plano de contingência, assim como as orientações do delegado de
saúde.
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SALA DE ISOLAMENTO
__________________________________________________________________

A sala de isolamento do Plano de Contingência do Covid-19, no Centro Infantil (local de
conhecimento de todos os colaboradores) está apetrechada com o material necessário
recomendado pela DGS:
- Ventilação natural
- Cadeira de adulto e catre para criança
- Kit com água e alimentos não perecíveis
- Contentor de resíduos
- Solução antisséptica de base alcoólica
- Toalhetes de papel
- Máscaras cirúrgicas
- Luvas descartáveis
- Termómetro
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MEDIDAS PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE CASO PROVÁVEL OU POSSÍVEL DE
COVID-19
_________________________________________________________________
São considerados casos suspeitos todos os indivíduos que apresentem os seguintes critérios
clínicos e epidemiológicos:
• Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios
clínicos e imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a
Norma n.º 020/2020 da DGS;
• Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de
COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas que
desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse
habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma n.º
020/2020 da DGS).
Sempre que uma criança, colaborador ou familiar apresente sintomas enquadráveis nos
critérios clínicos ou epidemiológicos é acionado o Plano de Contingência, onde se procederá
ao:
 Encaminhamento do doente para a sala de isolamento pelos coordenadores do Plano;
 A sala de isolamento cumpre todos os requisitos recomendados pela DGS;
 O responsável por acompanhar e prestar assistência à pessoa com sintomas, deve colocar,
antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do
cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos,
após contacto com o caso suspeito. O caso suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a
sua condição o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio e este deverá verificar
se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a
permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face). Sempre que a máscara
estiver húmida, o caso suspeito deverá substituí-la por outra.
 O Encarregado de Educação da criança que apresente sintomas é informado pelo
Infantário e deve dirigir-se de à mesma. Posteriormente deve contactar a linha Saúde 24.
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Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de educação
e/ou ensino, de acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem
ser tomados os seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS:
a. ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o ponto
focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino
(Anexo 2).
b. encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade,
para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de
Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. Na área de isolamento deve
constar o fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em
contexto escolar (Anexo 3).
c. contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a
informá-lo sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contacto com algum
caso confirmado ou provável de COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao
estabelecimento de educação e/ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.
d. contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos
telefónicos e endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num documento visível
na área de isolamento, bem como estar gravados no telemóvel do ponto focal e do Diretor
do estabelecimento de educação e/ou ensino. e. Na área de isolamento, o encarregado de
educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas
criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal
do estabelecimento de educação e/ou ensino pode realizar o contacto telefónico, se tiver
autorização prévia do encarregado de educação.
f. Na sequência da triagem telefónica:
i. Se o caso não for validado como possível ou provável 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 do Plano de
Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um
caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar”.
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ii. Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade, pelas
mesmas linhas de saúde.
Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação
pelo Diretor ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino,
independentemente se o encarregado de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras
linhas criadas para o efeito.

Fig. 2 - Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável COVID-19 em contexto
escolar.
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MEDIDAS PERANTE A CONFIRMAÇÃO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19
_________________________________________________________________
Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de educação
e/ou ensino, de acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem
ser tomados os seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS:
a. ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o ponto
focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino
(Anexo 2)
b. encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade,
para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de
Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. Na área de isolamento deve
constar o fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em
contexto escolar (Anexo 3).
c. contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a
informá-lo sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contacto com algum
caso confirmado ou provável de COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao
estabelecimento de educação e/ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.
d. contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos
telefónicos e endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num documento visível
na área de isolamento, bem como estar gravados no telemóvel do ponto focal e do Diretor
do estabelecimento de educação e/ou ensino.
e. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto,
contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as
indicações que lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação
e/ou ensino pode realizar o contacto
telefónico, se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
f. Na sequência da triagem telefónica:
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i. Se o caso não for validado como possível ou provável 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 do Plano de Contingência para
COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso possível ou
provável de COVID-19 em contexto escolar”.
ii. Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade, pelas
mesmas linhas de saúde.
Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação
pelo Diretor ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino,
independentemente se o encarregado de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras
linhas criadas para o efeito.

Fig. 3 - Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto
escolar.
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ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO
ESTABELECIMENTO
__________________________________________________________________

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e/ou
ensino, devem ser seguidos os seguintes passos:
Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/ou ensino, de um caso
confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento,
devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano
de Contingência e contactado o ponto focal designado previamente pela Direção
do estabelecimento de educação e/ou ensino.
Na situação de caso confirmado o Centro Infantil deve:
 Providenciar a limpeza e desinfeção da sala de isolamento;
 Reforçar a limpeza e desinfeção do Centro Infantil principalmente nas superfícies
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior
probabilidade de estarem contaminadas;
 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico, que após ser fechado
(com abraçadeira) deve ser segregado e enviado para operador licenciado para gestão de
resíduos hospitalares com risco biológico;
 Será recomendado pela Direção da Instituição que as crianças fiquem em isolamento
profilático durante 14 dias e os Encarregados de Educação serão todos informados via e-mail;
 O encerramento total do Centro Infantil pode ainda ocorrer por indicação da Direção da
SCMA ou da DGS.
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REGRESSO AO CENTRO INFANTIL APÓS INFEÇÃO
__________________________________________________________________
Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de
isolamento determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e
controlo de infeção, de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde
territorialmente competente.
O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos é determinado pela Autoridade
de Saúde territorialmente competente, no seguimento do cumprimento dos seguintes
critérios, sem necessidade de realização de teste laboratorial para a SARS-CoV-2 e de acordo
com a gravidade dos sintomas:
a. Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 10 dias desde o início dos sintomas
ou teste positivo (assintomátrico), desde que apresente ausência completa da febre (sem
recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos;
b. Doença grave ou crítica: 20 dias desde o início dos sintomas, desde que apresente
ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas
durante 3 dias consecutivos;
c. Pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade da doença: 20 dias
desde o início dos sintomas, desde que apresente ausência completa da febre (sem recurso
a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos.
A confirmação do final do tempo de doença (isolamento) para os doentes assintomáticos,
ou seja, das pessoas sem qualquer manifestação da doença à data da realização do
diagnóstico laboratorial e até ao final do seguimento clínico, é determinado, pela Autoridade
de Saúde territorialmente competente, mediante a obtenção de um resultado negativo num
teste molecular para SARS-CoV-2, realizado 10 dias após a data da última exposição ao caso
confirmado de COVID-19 e a realização, sempre que possível, de um contacto com o doente
com vista à verificação da presença de sinais e sintomas sugestivos de infeção pelo SARSCoV- 2.
No regresso à escola é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis
alterações emocionais e sociais das crianças e dos jovens, como consequência do impacto
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dos períodos de confinamento. Posto isto, é essencial que se criem momentos e estratégias
de diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e dos jovens no regresso ao ensino
presencial. Pede-se ao pessoal docente e não docente compreensão pois é natural que as
crianças e jovens regressem com saudades, com muita vontade de comunicar e interagir
com os pares e pessoal docente e não docente. Recomenda-se, neste sentido que ofereçam
oportunidades de partilha e tempo útil para expressar estas emoções.
Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo sinalizar
situações que suscitem maior preocupação para os serviços de psicologia da escola ou para
as entidades de saúde com quem articulem.
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3. CENTRO INFANTIL: medidas
__________________________________________________________________
De acordo com o Referencial Escolas - Controlo da Transmissão de COVID-19 em contexto
escolar - Ano letivo 2021/2022, a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, vem desta forma
informar as famílias sobre as novas normas de conduta do espaço e medidas de prevenção e
controlo da transmissão da Covid-19.
Para além das normas designadas, a Santa Casa da Misericórdia de Alenquer prevê ainda
outras tais, que considera pertinentes serem implementadas no Centro Infantil.
Pedimos assim a vossa atenção para o conhecimento dos seguintes procedimentos e
medidas:

Apesar das limitações impostas, nunca iremos permitir que as
crianças deixem de ser… crianças!

Medidas para as famílias:
 As crianças devem ser entregues/recebidas individualmente pelo encarregado de
educação, ou por alguém por ele designado, apenas à porta da sala;
 Uso de máscara à entrada do edifício;
 Uma colaboradora, designada para tal, estará à entrada do Edifício pelo que as famílias
deverão cumprir os seguintes horários:



Horário de entrada: 07h30 - 9h30



Horário de saída: 16h30 - 19h30
(O horário de saída poderá ser flexível, bastando que o Centro Infantil seja
informado do horário conveniente)

Reforça-se a importância de que as crianças não deverão permanecer no Infantário por
período superior ao estritamente necessário.
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 Há registo escrito de entradas e saídas das crianças, contudo é só feito pela
funcionária;
 Privilegiar os meios digitais como forma de comunicação com o Centro Infantil,
limitando o uso do telemóvel a assuntos urgentes;
 Informar a Instituição sempre que a criança ou alguém com quem a mesma tenha
estado em contacto, apresente sintomas de Covid-19;
 Comunicar a Instituição em caso de ausência da criança;
 Cumprir protocolos da DGS quanto às medidas de higiene;
 Cumprir as orientações da Instituição.

Medidas “para” as crianças:
 O bibe ficará no Centro Infantil, de segunda a sexta-feira, devendo ir para casa à
sexta-feira para lavar;
 Apenas será permitido trazer brinquedos ou outros objetos de cariz pedagógico
dentro de um saco de plástico fechado;
 As crianças devem ter sempre uma muda de roupa lavada no Infantário, que deverá
ser entregue em saco fechado;
 Lavagem e desinfeção frequente das mãos apoiadas pelos profissionais;
 Uso de recipientes individuais de água para cada criança;
 Aconselha-se o uso de chuchas/objeto de apego exclusivo no Infantário;
 Uso de lenços descartáveis para limpar o nariz, colocando em recipiente próprio, com
orientação do educador;
 Evitar concentração nas idas à casa de banho;
 Trocar de roupa sempre que necessário perante a existência de secreções;
 Será restringido o acesso a crianças com sintomas de Covid 19: febre, tosse,
dificuldade respiratória e ainda, diarreias e questões gastrointestinais e mau estar
generalizado.
Para além dos critérios clínicos conhecidos, num caso suspeito, acresce que, conforme
foi divulgado na videoconferência de dia 8 de abril de 2020, sobre a reabertura da
resposta social Creche, pela Sra. Diretora Geral da Saúde, deve ser dada a atenção
também, nas crianças, a sintomas não respiratórios como o mau estar generalizado,
dores no corpo, diarreias e questões gastrointestinais, sintomas não tão comuns no
adulto.
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Apesar de as diarreiras e questões gastrointestinais poderem ser sintomas de outras
doenças, se as crianças apresentarem estes sintomas devem permanecer em casa e
contactar o SNS 24.

Medidas para as colaboradoras:
 Uso de equipamento de proteção individual, nomeadamente máscaras, e sempre que
necessário luvas;
 Medições de febre diárias à entrada e saída;
 Lavagem e desinfeção frequente das mãos;
 Aconselha-se o uso de calçado exclusivo do Infantário;
 Evitar o uso de jóias ou bijuteria;
 Evitar tocar na face das crianças sem ter as mãos higienizadas;
 Lavar as mãos e qualquer local tocado pelas secreções de uma criança;
 Trocar de roupa sempre que necessário;
 Pausas da equipa para almoço ocorrerão de forma a garantir o afastamento físico
entre as profissionais;
 Nas refeições deverá ser garantido o afastamento físico, cumprindo o distanciamento
social;
 Será restringido o acesso a colaboradoras com sintomas de Covid 19 (febre, tosse e
dificuldade respiratória);
 A limpeza e desinfeção da casa de banho deverão ser feitas após cada utilização;
 Redobrada atenção aos eventuais sintomas das crianças no âmbito da Covid 19;
 Prever equipamentos de proteção individual (EPI), desinfetante e outros produtos de
higiene.

Medidas de funcionamento geral:
 Existência de sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de Covid-19 e
ativação das medidas;
 Existência de dispensador de solução à base de álcool para desinfeção das mãos à
entrada e saída do Edifício;
 Aconselha-se que as reuniões com os encarregados de educação sejam através de
plataforma digital;
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 Maior uso possível do espaço exterior;
 Manter a ventilação e arejamento das salas e corredores do Edifício, mantendo
sempre que possível as portas abertas;
 Os contactos entre colaboradores e crianças de outras “bolhas” serão evitados;
 A entrega / recolha das crianças ocorre à porta da sala, respeitando os circuitos
definidos.
Salas das crianças:
 O acesso à sala deve ser limitado apenas ao pessoal afeto à “bolha”;
 Uso de catre exclusivo à mesma criança;
 Distanciamento possível dos catres entre crianças, mantendo as posições dos pés e
das cabeças das crianças alternadas;
 Reforço da limpeza antes e depois da sesta;
 Higienização frequente dos brinquedos, materiais pedagógicos e equipamentos;
 Privilegiar as atividades no exterior em regime rotativo de grupos;
 Higienização frequente de locais mais suscetíveis de contaminação;
 Disponibilização de lenços de papéis descartáveis em todas as salas;
 Os fornecedores só excecionalmente e a hora marcada entram no interior do Centro
Infantil de forma segura e com máscara, nunca estando em contacto com as crianças.
Refeições:
 No período de refeições, assegurar que haja o distanciamento físico recomendável,
quer seja através de turnos ou privilegiando, quando as condições climatéricas o
permitirem, as refeições ao ar livre;
 Descontaminação de superfícies utilizadas entre trocas de turnos.
Casas de banho das crianças:
 A limpeza e desinfeção das sanitas, torneiras e outros elementos deverão ser feitas
com frequência;
 A roupa suja da criança será entregue em saco de plástico, fechado.
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Pedimos cumprimento de todas estas medidas, sendo certo que as mesmas
serão eventualmente ajustáveis à medida da evolução da pandemia, de novos
dados ou de indicações governamentais.
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4. ANEXOS
__________________________________________________________________
1. Procedimentos de autoprotecção
2. Higiene das mãos
3. Sintomas do Covid 19
4. Informação à Comunidade escolar
5. Medidas preventivas em creches e pré-escolas

NOTAS: 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.
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