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Medidas de Prevenção da COVID-19 
Plano Contingência para o Período de Desconfinamento 

Escola Sede 
 

 

MEDIDA 1 - Higiene das mãos 

Medida interna 

Verificar se existem os meios próximos para lavagem e secagem das mãos (doseador 

de desinfetante ou   sabão e toalhetes de papel) junto de cada posto de trabalho. 

Deve ser feita a adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante pelo menos 

20 segundos), ou a utilização de solução antissética de base alcoólica (SABA), com 70% 

de álcool. Esta deve ser completa e regular e efetuada ao chegar ao trabalho, e ao 

longo do dia sempre que se justifique: 

(ex. antes e após remover a máscara; após tocar em maçanetas, corrimãos, 

ferramentas e outros locais e objetos de contacto frequente; após o contacto com 

objetos dos utentes/clientes, como telemóveis, dinheiro, canetas, entre outros; após 

um contacto com secreções respiratórias; antes e após comer; etc) 

 

Medida externa 

Os procedimentos de higienização das mãos deverão ser realizados na portaria pelas 

pessoas externas ao serviço antes de entrarem nas instalações. Para tal, deve estar 

sempre disponível na Portaria uma embalagem de desinfetante e uma outra em 

situação de reserva.  

 

MEDIDA 2 - Etiqueta respiratória 

Devem ser adotados procedimentos de etiqueta respiratória relativos aos atos de 

tossir, espirrar e assoar. 

Deverão utilizar máscara todos os trabalhadores que exerçam a sua atividade em 

espaços interiores Sempre que o espaço seja partilhado por mais do que um 

trabalhador  e não possa ser garantida a distância mínima de 2 metros entre eles. 
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Deverão usar máscara, em espaços interiores, obrigatoriamente, aqueles que possam 

ter tosse ou espirros com origem alérgica  ou constipação ligeira já despistada 

enquanto tal.  

Deverão usar máscara ou viseira todos os funcionários que tenham  contacto direto 

com o público.  No entanto a viseira só deve ser utilizada como alternativa em 

situações de fraco fluxo de interações sociais e em espaços exteriores. 

O uso de máscara obrigará à utilização de 2 máscaras por pessoa (para os funcionários 

com contato com público e que optem por não utilizar viseira) em dois turnos de 

trabalho. 

As viseiras deverão ser obrigatoriamente lavadas antes de cada utilização. 

Diariamente todos os espaços interiores deverão ser arejados, abrindo as portas e 

janelas dos espaços em funcionamento. 

 

MEDIDA 3 - Distanciamento social 

Um trabalhador deve estar afastado de outro trabalhador, ou de cliente/ 

utente/público, pelo menos dois metros de distância fazendo uso de máscara ou 

viseira. A viseira deve ser lavada com produto antibacteriano antes de cada utilização 

por cada funcionário. 

Deverá ser adotado o regime de teletrabalho, sempre que possível e aplicável. 

Durante as pausas no serviço dever-se-á sempre garantir o distanciamento de 

segurança. 

Trabalhar-se-á com equipas reduzidas distribuídas pelos 5 dias da semana em jornada 

contínua 

Deverá existir informação e percursos visíveis para orientar o público e manter a 

distância de segurança. 

O atendimento ao público nos serviços administrativos será realizado em guichet 

próprio com vidro protetor. 
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MEDIDA 4 - Entrada nas Instalações 

4.1 Entrada de objetos e pessoas externas 

A entrega de encomendas deve ser feita preferencialmente sem entrada do 

trabalhador nas instalações da escola. 

Todas as encomendas e correio devem ser higienizadas na portaria. 

O pedido de entrada de serviços de manutenção deve ser sempre comunicado à 

direção e verificado o uso de máscara ou viseira por parte desses trabalhadores. 

Está interdito o acesso às nossas instalações de pessoas externas ao serviço sem que 

estas usem máscaras de proteção ou viseiras 

 

4.2 Atendimento presencial nos serviços 

Todo e qualquer atendimento dependerá de marcação prévia, sendo sempre 

recomendado ao utente a utilização dos meios eletrónicos. 

Todos os funcionários ao serviço na portaria deverão usar máscara ou viseira 

obrigatoriamente. 

Nenhum utente poderá entrar nas instalações da escola sem proceder à desinfeção 

das mãos e 

sem máscara de proteção ou viseira. 

Deve ser confirmada na portaria, através de mapa próprio, a marcação prévia de 

atendimento presencial. 

Apenas deve entrar e permanecer nas instalações da escola um utente de cada vez. 

 

MEDIDA 5 - Higienização dos espaços 

Todos os espaços de trabalho devem ser cuidadosamente higienizados com as 

soluções de limpeza desinfetante habituais. 
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Deve ser reforçado o plano de higienização e desinfeção dos espaços em utilização, 

garantindo que todos os instrumentos utilizados são desinfetados e devidamente 

higienizados antes de cada utilização utilizando para tal as soluções de limpeza 

habituais. 

Deve ser instituída a desinfeção diária das superfícies, ou entre cada utilização, sendo  

assegurada a desinfeção periódica, ao longo do tempo de trabalho, de objetos ou 

superfícies  partilhados (ex. telefones, teclados, ferramentas, maçanetas das portas, 

corrimãos, interruptores de luz, botões de máquinas, etc.), mesmo que haja 

necessidade de interromper o trabalho para a sua realização. 

Deve ser inventariado o stock diário de produtos desinfetantes e  de proteção 

individual dando conhecimento desse relatório à direção por forma a garantir o 

aprovisionamento atempado de produtos em falta. 

Deve ser inventariado semanalmente pela encarregada do pessoal operacional os 

produtos  e material de limpeza de desinfeção geral para assegurar o seu  normal 

aprovisionamento. 

 

MEDIDA 6 - Deteção de sintomas 

6.1 Automonitorização 

Os trabalhadores deverão de forma autónoma em sua casa, diariamente, proceder à 

auto medição da temperatura corporal e confirmar a ausência de tosse persistente ou 

de dificuldade respiratória, antes de iniciarem o trabalho automonitorizando a sua 

condição de saúde. (Preencher anexo  de automonitorização). 

Se nos seus registos pessoais confirmarem sintomas indicativos de anomalias devem 

contactar a saúde 24, informar o serviço e aguardar em casa pelas instruções do 

SNS24. 

 

6.2 Deteção de sintomas quando estão ao serviço 

Todos os trabalhadores que estando ao serviço,  desenvolvam um quadro respiratório 

agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual) ou febre (temperatura 
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≥ 38.0ºC) ou dispneia / dificuldade respiratória, pode ser um Caso Suspeito de COVID-

19, pelo que se devem dirigir para a “área de isolamento” situada no piso 0 do bloco A 

da escola sede e contactar o SNS24 (808 24 24 24). 

 

São João dos Montes, 4 de maio de 2020 

A Diretora 

Isabel Maria Alves Estevinha 


