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1. OBJETIVO 

 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar 

os efeitos da contaminação da população da Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz 

de Gondomar – Centro de Apoio à Família com o SARS-CoV-2 (COVID-19), 

vulgarmente designada por “coronavírus”, com vista à determinação de procedimentos 

de prevenção desta infeção. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população do Centro de Apoio à 

Família da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar e terceiros que se encontrem nas 

instalações do mesmo. 

O Plano de Contingência segue as recomendações emitidas pela Direção-Geral de 

Saúde (DGS) e pelo Despacho nº 2836-A/2020 – Diário da República nº 43/2020, 2º 

Suplemento, Série II de 02/03/2020, dos Gabinetes das Ministras da Modernização do 

Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e 

da Saúde 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus 

SARS-CoV-2, assim como os procedimentos a adotar perante um trabalhador com 

sintomas desta infeção, devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da 

DGS, nomeadamente a Norma 009/2020 de 11/03/2020, atualizada a 15/04/2021, a 

Orientação 009/2020 de 11/03/2020 e a Orientação 002/2021 de 03/02/2021, o 

Decreto-Lei n.º 135/2013 de 4 de Outubro, bem como as Orientações 006/2020 de 

26/02/2020, 014/2020 de 21/03/2020, 025/2020 de 13/05/2020 e 002/2021 de 

03/02/2021 da DGS. 

As orientações/procedimentos vertidos no presente documento ajudam a evitar 

exposições desnecessárias dos trabalhadores e dos utentes a doenças respiratórias 

agudas, incluindo o COVID-19, em ambientes não hospitalares. Pretende-se ainda 
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fornecer orientação para a implementação do plano da atuação da Instituição face ao 

surto instalado na comunidade. 

Para evitar estigma e discriminação no local de trabalho, deve-se apenas usar as 

orientações descritas abaixo para diminuir a possibilidade de contaminação ao COVID-

19. Para mais atualizações dever-se-á consultar as informações disponíveis na página 

da Direção Geral da Saúde. 

Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a 

evolução do quadro epidemiológico da doença. 

 

3. O QUE É O CORONAVÍRUS 

 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. 

Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a 

Síndrome Respiratória Aguda Grave que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome 

em inglês “Severe Acute Respiratory Syndrome”. 

 

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na 

China, na cidade de Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos.  

Inicialmente designada de 2019-nCov, foi posteriormente titulada pelo CoronaVirus 

Study Group, como SARS-CoV-2. Rapidamente demonstrou a sua capacidade de 

transmissão, sendo certa e inevitável a sua propagação global. 
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4. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

4.1.  – Medidas gerais a implementar 

 

4.1.1 – Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador (es) por SARS-CoV-

2 pode causar na Santa Casa da Misericórdia de Gondomar:  

 

A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que desenvolve a sua ação desde 1995, tendo 

como principal objetivo o apoio social, com enquadramento na Rede de Serviços e 

Equipamentos Sociais, através da implementação e desenvolvimento de respostas 

sociais e projetos de intervenção comunitária para a população idosa, infância e 

comunidade em geral, de forma a melhorar a qualidade de vida de toda a população do 

Município de Gondomar. Desenvolve a sua ação em diferentes freguesias do Município, 

promovendo iniciativas de apoio social junto da população mais vulnerável.  

Atendendo à evolução da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) em Portugal, a 

Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar adotou 

procedimentos preventivos obrigatórios: 

 

a) Reforçou em todas as instalações os dispensadores com solução à base de álcool. 

b) Deliberou que todas as pessoas que necessitem de entrar e sair das instalações da 

Santa Casa da Misericórdia (utentes/beneficiários, colaboradores/as e encarregados 

de educação, vendedores/as/comerciais ou qualquer outra pessoa), devem desinfetar 

as mãos com a solução à base de álcool, disponível em dispensadores próprios e bem 

identificados. Serão disponibilizados líquidos desinfetantes nos gabinetes de 

atendimento, nas salas/espaços afetos à Creche, no refeitório e copa, bem como nas 

carrinhas para limpeza, proteção e desinfeção regular das mãos. 

c) Na Casa de Acolhimento do Centro de Apoio à Família, encontra-se suspensa a 

entrada de voluntários/as e estagiários/as. As visitas dos familiares das crianças 

acolhidas, foram retomadas em junho de 2020, de acordo com as orientações da DGS. 
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d) Na Casa de Acolhimento e na Creche do Centro de Apoio à Família, os espaços 

foram delimitados e os serviços de cozinha e serviços gerais ou qualquer outro serviço 

têm acesso restrito aos mesmos. 

e) De acordo com informações da DGS - Direção Geral de Saúde, a Mesa 

Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar informou ainda os seus 

trabalhadores/as sobre os procedimentos a tomar, caso tenham regressado, ou tenham 

conhecimento de que alguma pessoa (colaboradores/as e/ou 

vendedores/as/comerciais) tenha regressado de uma área com transmissão 

comunitária ativa do novo coronavírus, aconselhando assim: 

• Se regressou, nos últimos 14 dias, de uma área com transmissão comunitária 

ativa, o acesso a este estabelecimento está impedido. Não pode entrar nem 

permanecer no mesmo. 

• Deve permanecer em casa, telefonar para o SNS24 (800 24 24 24) e seguir as 

orientações. 

f) Foi criado, também, um gabinete de crise. Este grupo de trabalho, constituído por 

órgãos sociais, coordenadoras/diretoras técnicas e trabalhadores/as de diversas 

áreas, tem por objetivo refletir, definir e operacionalizar o Plano de Contingência da 

Instituição, bem como para acompanhamento e definição de medidas que venham a 

revelar-se necessárias;  

g) Foram criadas salas de isolamento com KIT de Prevenção COVID-19 (luvas, 

máscaras, solução à base de álcool, termómetro e folha de registo de temperatura, 

folha informativa, lenços de papel, caixote do lixo, telemóvel, água e snacks); 

h) Como procedimento preventivo de conduta social, estão desaconselhados os 

cumprimentos com um abraço e/ou beijo e/ou aperto de mão, bem como a 

obrigatoriedade da manutenção da distância de cerca de 1,5 a 2 metros entre as 

pessoas, com exceção da proximidade necessária para a prestação de cuidados 

pessoais.  

i) Nos espaços comuns só podem permanecer funcionários sem sintomas respiratórios 

agudos, com uma distância de 1,5 a 2 metros entre cada pessoa. 
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j)  Recomenda-se que todos os profissionais que contactam com utentes/residentes 

usem máscara cirúrgica, de acordo com as indicações da Norma 007/2020, a 

Orientação 019/2020 e a orientação 025/2020 da DGS. 

l) Sempre que possível, os cuidadores devem ser separados por grupos, com o menor 

contacto possível entre eles, para atendimento dedicado a grupos definidos de utentes 

(os mesmos cuidadores para os mesmos utentes). 

m) Se ocorrerem casos suspeitos entre os utentes devem ser definidos grupos de 

cuidadores para os doentes respiratórios e grupos de cuidadores para os outros 

utentes. 

n) Todos os profissionais da instituição deverão monitorizar a temperatura corporal e 

sintomas como a tosse e falta de ar, no início e fim da jornada de trabalho. 

o) Os profissionais que apresentem sintomas não devem apresentar-se ao serviço. Se 

já estão a trabalhar devem dirigir-se para a área de isolamento designada, iniciando-se 

o procedimento de orientação de caso suspeito em instituição. 

 

A Misericórdia de Gondomar aconselha:  

 

NÃO CUMPRIMENTE. SORRIA e ELOGIE. 

 

4.1.2 – Procedimentos obrigatórios ao funcionamento dos serviços da Instituição 

 

• Assegurar a limpeza e desinfeção geral das instalações, nomeadamente nos 

espaços de permanência das crianças e dos funcionários que direta ou 

indiretamente contactem com as mesmas. 

• Todos os espaços são higienizados de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS, 

e do respetivo Plano de Limpeza e desinfeção da Santa Casa da Misericórdia de 

Gondomar, incluindo brinquedos, puxadores, corrimãos, botões e acessórios em 

instalações sanitárias, teclados de computador e mesas. 
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• A higienização é especialmente rigorosa nas superfícies que estão à altura das 

crianças. 
 

• A limpeza com água e detergente é, na maioria dos casos, suficiente, mas em casos 

específicos pode ser decidido fazer igualmente a desinfeção. 

• Preparação e sinalização visível dos espaços, criando espaços “sujos” e espaços 

“limpos” e estabelecer diferentes circuitos de entrada e de saída, sempre que 

possível. 

 

• Implementação de procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de 

todas as orientações da DGS. 

• Reorganização de processos, optando pela desmaterialização e privilegiando os 

meios digitais. 

• Todos os funcionários usam máscara cirúrgica de forma adequada. 

 

4.1.3 – Formação e Informação 

 

• Todos os profissionais e responsáveis dos utentes são informados sobre o Plano 

de contingência COVID-19. 

• De acordo com a Orientação nº 025/2020 da Direção Geral da Saúde, é dada 

formação a todos os profissionais (educativo e não educativo) relativa ao Plano de 

Contingência e às medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, 

nomeadamente: FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO, conteúdos programáticos 

relativos à ativação dos planos de contingência, formas de atuação caso exista uma 

situação de suspeita de contágio de uma criança ou profissional, os procedimentos 

a adotar no acompanhamento da mesma durante o processo de isolamento e no 

encaminhamento para os serviços de saúde competentes. 

• Utilização correta do equipamento de proteção individual (EPI), nomeadamente 

sobre a forma de o colocar, retirar e manter. 

• A Instituição disponibiliza aos responsáveis das crianças informação escrita, de 

preferência por via eletrónica, sobre todas as alterações à organização e 
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funcionamento das respostas sociais, face ao contexto da COVID-19, bem como 

instruções para informar a Instituição sempre que a criança ou alguém com quem 

a mesma tenha estado em contacto recente apresente sintomas suspeitos de 

COVID-19. 

• São criados circuitos de comunicação com os responsáveis pelas crianças, 

assegurando que a passagem da informação relativa à criança é devidamente 

efetuada (privilegiar, sempre que possível, canais digitais). 

É também necessária a gestão dos recursos humanos de forma a prever substituições 

na eventualidade de absentismo por doença ou para prestação de cuidados a familiares 

ou ainda por necessidade de isolamento profilático. 

 

Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às 

atividades imprescindíveis, nomeadamente através da identificação dos fornecedores 

externos à Instituição para produtos como químicos e acessórios de limpeza, solução 

assética de base alcoólica, EPI, recolha de resíduos, produtos alimentares. 

 

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão 

ter um maior risco de infeção, como, por exemplo, no contacto direto com as crianças 

integradas na Creche e na Casa de Acolhimento, no atendimento ao público e 

trabalhadores de SAD que realizam intervenção direta no âmbito da prestação de 

cuidados a pessoas idosas, como a higiene pessoal e cuidados de imagem 

Assim: 

Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado 

Ajudantes Familiares (SAD); Ajudantes de Ação Educativa/Ajudantes Ocupacionais; 
Auxiliares de Serviços Gerais, Educadoras de Infância, Equipa Técnica da CA e Motorista. 

 

A Instituição mantém em prática formas alternativas de trabalho ou de realização de 

tarefas, designadamente o recurso a reuniões por vídeo e teleconferências, sempre que 

possível. 

Face à atividade da Misericórdia de Gondomar, os recursos essenciais que serão 

necessários para manter em funcionamento a Instituição de forma a satisfazer as 
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necessidades básicas dos clientes centram-se nos seguintes equipamentos: 

equipamento de cozinha, equipamento de lavandaria, computadores, multifunções, 

telefones e telemóveis e frota automóvel. 

 

4.2 – Medidas Gerais/Específicas implementadas na resposta social Creche 

 

Estão definidas um conjunto de normas a observar na organização da resposta social 

creche, no sentido de orientar e harmonizar o processo, de modo seguro e informado, 

tendo em vista a segurança das crianças e dos profissionais. 

 

4.2.1 – Organização Geral 

 

• As crianças e profissionais são organizados em salas fixas (a cada profissional 

deve corresponder apenas um grupo) e os espaços definidos em função deste 

seccionamento de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.  

 

• É maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, 

berços e/ou espreguiçadeiras, garantido pelo cumprimento da distância de 1,5 m a 

2 metros, entre crianças, ou por outras medidas indicadas nos pontos seguintes 

(como por exemplo, na sesta). 

• Dando cumprimento aos pontos anteriores, são organizados horários e circuitos de 

forma a evitar o cruzamento de pessoas: 

a) Definir horários de entrada e de saída desfasados, para evitar o cruzamento 

de grupos de pessoas que não sejam da mesma sala. 

b) Definir circuitos de entrada e saída da sala de atividades para cada grupo, 

evitando o cruzamento de pessoas. 

c) Á chegada e saída da creche, as crianças são entregues/recebidas 

individualmente pelo seu encarregado de educação, ou por alguém por ele 

designado, à porta do Centro de Apoio à Família, evitando a circulação do 

mesmo no interior das instalações. 
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d) Sempre que possível, manter-se-á a ventilação e arejamento das salas e 

corredores das instalações. 

e) O acesso à sala é limitado apenas ao pessoal afeto à mesma, salvo 

exceções devidamente fundamentadas. 

 

4.2.2 – Organização Específica 

 

As salas de atividades devem ser organizadas dando cumprimento a: 

• É mantida a mesma sala de atividades para cada grupo, de forma a evitar a 

circulação das crianças e profissionais. 

• As crianças procedem à desinfeção do calçado na entrada da Instituição. Os 

profissionais, além da desinfeção à entrada, utilizam calçado de uso exclusivo no 

local de trabalho. 

• É garantido o material individual necessário para cada atividade. 

• É solicitado aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar 

brinquedos ou outros objetos não necessários de casa para a Creche. 

• São removidos das salas todos os acessórios não essenciais para as atividades 

lúdico-pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção em todos os outros. 

• No caso em que as crianças não tenham a locomoção adquirida e necessitem de 

estar em berços, espreguiçadeiras, ou outro utensílio de conforto para o efeito, é 

garantida a existência de um equipamento por criança, e esta deverá utilizar 

sempre o mesmo. 

• No período de sesta na creche mantêm-se os cuidados de higiene pessoal e 

ambiental: 

a) É assegurada a ventilação no interior das salas;  

b) Existe um catre por criança, para seu uso exclusivo; 
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c) Os catres são separados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças 

alternadas;  

d) Os serviços de limpeza e descontaminação são reforçados antes e depois da 

sesta. 

 

4.2.3 – Acesso às instalações 

 

• As crianças são entregues e recolhidas apenas à porta da Instituição e, nos 

períodos de acolhimento, entregues a um profissional destacado para o efeito. 

• O número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança é limitado e são 

os profissionais afetos à respetiva sala onde a criança está integrada que são 

responsáveis pelo seu acolhimento. 

• As crianças devem ter sempre duas mudas de roupa lavada no estabelecimento, 

bem como calçado ou meias antiderrapantes. 

• Os profissionais devem ter sempre uma muda de roupa lavada no estabelecimento. 

• As roupas devem ser lavadas, sempre que possível, a uma temperatura de 60º. 

• É restringido o acesso a crianças e profissionais com sintomas de qualquer doença. 

• É garantido que as pessoas externas (ex. fornecedores) só entram na Instituição 

excecionalmente e de forma segura. Deve privilegiar-se a entrada pelas portas de 

serviço, devidamente higienizados, sendo obrigatória a desinfeção do calçado e 

das mãos bem como o uso de máscara (deve evitar-se o cruzamento com as 

crianças). 

 

4.2.4 – Espaços e normas de prevenção de risco de contaminação 

 

• É assegurada a higienização frequente dos brinquedos, materiais pedagógicos (ex. 

lápis, pincéis) e equipamentos utilizados pelas crianças (fraldário, berços e/ou 

catres) com produtos adequados, várias vezes ao dia, de acordo com a Orientação 
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014/2020 da DGS e consequentemente do Plano de limpeza e higienização da 

Misericórdia de Gondomar. 

• É assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (como 

corrimões, interruptores e maçanetas de portas e janelas). 

• São disponibilizados lenços de papel descartáveis nas salas. 

• É renovado o ar das salas e espaços fechados, de acordo com orientações da DGS, 

mantendo, sempre que possível, as portas abertas não comprometendo a 

segurança das crianças. Deve assegurar-se, quando possível, o arejamento 

noturno das instalações. 

• É evitada a concentração de crianças em espaços não arejados. 

• Em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças. 

• É reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte de todos os 

profissionais, bem como das crianças, apoiadas pelos profissionais. 

• É incentivado o cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória, por parte 

dos profissionais. 

• É evitado o uso de joias (ex. anéis, pulseiras) no local de trabalho. 

• São garantidos recipientes individuais de água para todas as crianças e 

profissionais, devidamente identificados. 

• A roupa suja das crianças deve ir para casa em saco plástico, fechado. 

• As batas das crianças, assim como as fardas dos profissionais, são lavadas na 

lavandaria da Instituição e de uso exclusivo na Creche. 

 

4.2.5 – Cuidados genéricos nas rotinas com as crianças 

 

• Os profissionais, na medida do possível, ao lavar, alimentar ou segurar crianças 

muito pequenas devem:  
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a) Evitar tocar na face, olhos ou boca da criança sem ter as mãos higienizadas; 

limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em recipiente 

próprio; 

b) Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de uma 

criança; 

c) Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções, 

procedimento que deve ser acompanhado de posterior lavagem das mãos.  

 

4.2.6 – Refeições 

 

• Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene são 

mantidas: 

a) A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada (por sala) para 

diminuir o cruzamento de crianças, ou em alternativa; 
 

b) Antes das refeições, as crianças são levadas a lavar as mãos e ajudadas para 

a sua realização de forma correta; 
 

c) Os lugares são marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível entre pessoas; 

 

d) É realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre 

trocas de turno (mesas, cadeiras de papa, entre outras); 

 

e) Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 
 

f) Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos pais devem ser 

colocados em saco descartável; 

 

g) As pausas da equipa para almoço ocorrem de modo a garantir o afastamento 

físico entre os profissionais. 
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4.2.7 – Utilização da casa de banho e mudança de fralda  

 

• As idas à casa de banho são, no máximo, de 2 crianças de cada vez. 

• A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras é feita 

frequentemente. 

• As portas, na medida do possível, permanecem sempre abertas para evitar o 

contacto constante com as mesmas. 

• Os profissionais das creches e os profissionais de outras respostas sociais não 

devem partilhar as instalações sanitárias. 

• São assegurados especiais cuidados na troca das fraldas, com higienização das 

mãos dos profissionais e da criança, bem como da bancada de muda fraldas antes 

e depois de cada utilização. 

• A roupa suja da criança é colocada num saco fechado para entrega aos pais 

aquando da recolha da criança. 

 

4.2.8 – Sesta das crianças 

 

• Sempre que seja realizado o período de sesta na creche, mantêm-se os 

cuidados de higiene pessoal e ambiental:  

a) Assegurar a ventilação no interior das salas;  
 

 

b) É garantida a existência de um catre por criança e esta utilizará sempre o 

mesmo;  

c) Os catres são separados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças 

alternadas; 

 

• Os serviços de limpeza e descontaminação são reforçados, antes e depois da 

sesta, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e o Plano de limpeza e 

higienização das instalações da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar. 
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4.2.9 – Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade 

 

• Sempre que possível, manter-se-ão as janelas e/ou portas das salas abertas, de 

modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não 

comprometendo a segurança das crianças. 
 

• Encontram-se suspensas as festas, as reuniões de pais presenciais, as 

deslocações/visitas/passeios lúdicos ao exterior, de modo a evitar o aglomerado 

de pessoas. 

• É assegurado, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos ou 

que os mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações. 

• O número de brinquedos por sala é reduzido e são desinfetados regularmente, 

pelo menos duas a três vezes ao dia. 

• Removeram-se da sala os brinquedos que não são facilmente laváveis (ex. 

peluches, mantinhas e almofadas, tapetes de atividade sensorial, entre outros). 

• As atividades são desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, apoiadas pelos profissionais que se encontram com as 

crianças. 

• O projeto pedagógico da creche sofreu as devidas adaptações, tendo sido 

eliminadas todas as atividades exteriores à Instituição ou com participantes 

externos. 

 

4.3 – Medidas Gerais/Específicas implementadas na resposta social Casa de 
Acolhimento 

 
Estão definidas um conjunto de normas a observar na organização da resposta social 

Casa de Acolhimento, no sentido de orientar e harmonizar o processo, de modo seguro 

e informado, tendo em vista a segurança das crianças e dos profissionais. 
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4.3.1 – Organização Geral 

 

• As crianças e profissionais mantêm espaços definidos para as rotinas, evitando 

cruzamentos desnecessários com as restantes repostas sociais/colaboradores. 

 

• É maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas 

ou em salas de atividades, bem como entre estas e os adultos cuidadores, dentro 

do que é possível, dada a especificidade desta resposta social. 

• Foram organizados horários e circuitos de forma a evitar o cruzamento de pessoas, 

nomeadamente o cruzamento com a resposta social creche. 

• Mantém-se a ventilação e arejamento das salas e corredores das instalações. 

• O acesso ao espaço residencial da CA é limitado apenas ao pessoal afeto à 

mesma, salvo exceções devidamente fundamentadas. 

 

4.3.2 – Organização Específica 

 

O acesso ao espaço residencial da CA obedece a regras de funcionamento 

específicas: 

• As crianças procedem à desinfeção do calçado na entrada da Instituição, sendo 

que o mesmo é colocado em local próprio para que se proceda, posteriormente, à 

sua desinfeção mais profunda. Os profissionais, além da desinfeção à entrada, 

utilizam calçado de uso exclusivo no local de trabalho. 

• A sala de estudo funciona como local de passagem, no qual as crianças mantêm 

as mochilas, casacos e outros materiais que circulam diariamente.  

• O acesso à sala de atividades é realizado apenas após a criança ter tomado banho 

e/ou terem sido tomadas as devidas medidas de higiene pessoal (desinfeção de 

mãos, muda de roupa, etc.) 

• Foram removidos das salas todos os acessórios não essenciais para as atividades 

lúdico-pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção em todos os outros; 
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• No caso em que as crianças não tenham a locomoção adquirida e necessitem de 

estar em berços, espreguiçadeiras, ou outro utensílio de conforto para o efeito, é 

garantida a existência de um equipamento por criança, e esta utilizar sempre o 

mesmo; 

 

4.3.3 – Acesso às instalações 

 

• As crianças que recebem visitas de familiares, dispõem de uma sala de visitas de 

utilização exclusiva para o efeito. Estes contactos presenciais têm duração de uma 

hora e, entre cada visita, existe um intervalo de 30 minutos ou mais para desinfeção 

e arejamento do espaço. As crianças com idade para tal, utilizam máscara e todas 

procedem à desinfeção de mãos antes e após os contactos. 

o Os familiares são recebidos à porta, local no qual é verificada a utilização 

de máscara cirúrgica e questionado o estado geral de saúde (questionário 

breve sobre existência de sintomas) e medida a temperatura. Procedem 

à desinfeção de sapatos, desinfeção de mãos e colocação de pertences 

não essenciais em local próprio, que permanece sempre à vista dos 

mesmos. 

o O número de pessoas autorizadas a visitar as crianças restringe-se a uma 

ou duas pessoas, em conformidade com as situações e cumprindo as 

normas de distanciamento social, dentro do que é possível. 

o Nas situações em que se trate de bebés de colo, é disponibilizada bata 

descartável aos familiares, de modo a garantir menores riscos de 

contágios, dada a proximidade física inevitável. 

o Não são permitidos alimentos, nem bebidas nas visitas. Os familiares 

podem oferecer prendas às crianças, mas as mesmas, de acordo com a 

sua composição/material, podem ter que ficar em quarentena durante 48 

horas antes de serem desinfetadas/lavadas e entregues às crianças. 
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o Cada criança tem o seu Kit de brinquedos de utilização exclusiva com os 

seus familiares, o qual está guardado em local próprio e é desinfetado 

entre utilizações. 

o  Após as visitas as crianças procedem à higienização de todas as zonas 

físicas que estiveram expostas a contacto e/ou tomam banho completo, 

sendo obrigatória sempre a muda de roupa. 

• Os profissionais devem ter sempre uma muda de roupa lavada no estabelecimento; 

• As roupas devem ser lavadas, sempre que possível, a uma temperatura de 60º;  

• É restringido o acesso a familiares com sintomas de qualquer doença sugestiva de 

infeção por Covid-19; 

• É garantido que as pessoas externas (ex. fornecedores) só entram na Instituição 

excecionalmente e de forma segura, privilegiando-se a entrada pelas portas de 

serviço, devidamente higienizados, sendo obrigatória a desinfeção do calçado e 

das mãos, bem como o uso de máscara (deve evitar-se o cruzamento com as 

crianças). 

 

4.3.4 – Espaços e normas de prevenção de risco de contaminação 

 

• É assegurada a higienização frequente dos brinquedos, materiais pedagógicos e 

equipamentos utilizados pelas crianças com produtos adequados, várias vezes ao 

dia, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e consequentemente do Plano 

de limpeza e higienização da Misericórdia de Gondomar. 

• É assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (como 

corrimões, interruptores e maçanetas de portas e janelas). 

• É renovado o ar das salas e espaços fechados, de acordo com orientações da DGS, 

mantendo, sempre que possível, as portas abertas não comprometendo a 

segurança das crianças. É assegurado o arejamento diário das instalações. 

• É evitada a concentração de crianças em espaços não arejados. 
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• É reforçada a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte de todos os 

profissionais, bem como das crianças, apoiadas pelos profissionais. 

• É incentivado o cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória, por parte 

dos profissionais e das crianças. 

• É evitado o uso de joias (ex. anéis, pulseiras) no local de trabalho. 

 

4.3.5 – Cuidados genéricos nas rotinas com as crianças 

 

• Os profissionais, na medida do possível, ao lavar, alimentar ou segurar crianças 

devem:  

a) Evitar tocar na face, olhos ou boca da criança sem ter as mãos higienizadas; 

b) Limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em recipiente 

próprio; 

c) Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de uma 

criança; 

d) Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções, 

procedimento que deve ser acompanhado de posterior lavagem das mãos. 

 

4.3.6 – Refeições 

 

• Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene são 

mantidas: 

a) Antes das refeições, as crianças utilizam o WC e procedem à lavagem das 

mãos; 
 

b) Os lugares à mesa estão marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível entre pessoas; 

 

c) É realizada a adequada descontaminação das superfícies após a sua utilização 

(mesas, cadeiras de papa, entre outras); 
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d) Evita-se a partilha de quaisquer equipamentos ou alimentos; 

 

 

e) As pausas da equipa para almoço ocorrem de modo a garantir o distanciamento 

físico entre os profissionais. 

 

4.3.7 – Utilização das Casas de Banho/Rotinas de Higiene Pessoal 

 

• As idas à casa de banho são individuais. 

• Os banhos decorrem de forma individual e com um período e 10ª 15 minutos de 

intervalo para arejamento do espaço. 

• A lavagem dos dentes decorre individualmente, garantindo-se o distanciamento 

entre as crianças. 

• A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras é feita 

frequentemente. 

• As portas, na medida do possível, permanecem abertas para evitar o contacto 

constante com as mesmas. 

• Os profissionais da casa de acolhimento dispõem de instalações sanitárias de uso 

exclusivo; 

• São assegurados especiais cuidados na troca das fraldas, com higienização das 

mãos dos profissionais e da criança. É utilizado rolo de papel descartável para 

garantir maior proteção da bancada de muda-fraldas, e a mesma é desinfetada 

após cada utilização (berçário).  

• As roupas das crianças e as toalhas de banho e esponjas, são colocadas em 

sacos separados de utilização única. As fardas dos profissionais são lavadas na 

lavandaria da Instituição, sendo de uso exclusivo na Instituição. 
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4.3.8 – Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade 

 

• Sempre que possível, manter-se-ão as janelas e/ou portas das salas abertas, de 

modo a permitir uma melhor circulação do ar dentro do espaço, não 

comprometendo a segurança das crianças. 

• São privilegiadas as atividades no parque exterior da Instituição, sempre que o 

as condições atmosféricas o permitem. 

 

• Encontram-se suspensas as deslocações/visitas/passeios lúdicos em grupo ao 

exterior, de modo a evitar o aglomerado de pessoas. 

• É assegurado, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos ou 

que os mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações. 

• As atividades são desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, apoiadas pelos profissionais que se encontram com as 

crianças; 

 

4.3.9 – Procedimento na admissão de crianças na Casa de Acolhimento 

 
Na admissão de crianças na Casa de Acolhimento, de acordo com as normas atuais, 

está previsto um conjunto de medidas preventivas de saúde pública (Orientação nº 

009/2020 de 11/03/2020 atualizada a 21/11/2020 e 15/04/2021, Orientação 002/2021 

de 03/02/2021):  

 

• “Nas instituições de Acolhimento de Crianças e Jovens em Situação de Perigo e 

Lares de Infância e Juventude os procedimentos de admissão de novos 

residentes / utentes são adaptados de modo a salvaguardar o bem-estar 

psicológico das crianças e jovens. Assim, não se aplicam os procedimentos 

relativos à realização de teste laboratorial para SARSCoV-2 e de isolamento 

profilático, previstos no ponto 10 – Instituições / Casas de Acolhimento de 

Crianças e Jovens em Risco da Orientação 009/2020 da DGS atualizada a 23 

de julho.” (ponto 3) 

 



 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

Clinica S. Cosme de Gondomar V - Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança, Formação, SA      Rua Novais da Cunha, 617   4420-223 Gondomar 
Rua 5 de Outubro, 1 – 4420-086 Gondomar   Telefone: 22 466 25 90   Fax: 22 466 25 99 

Telefone: 22 466 31 19 Fax: 22 483 79 23                                                                                                                             Email: geral@misericordia-gondomar.pt 
 

   
 

 

Assim: 

- No dia da admissão, a reunião de acolhimento será feita presencialmente, 

garantindo as devidas medidas de proteção, higienização e distanciamento 

social; 

- Se a criança não apresentar alterações de saúde compatíveis com sintomas de 

COVID-19, será encaminhada para quarto individual, garantindo-se as 

condições para um isolamento preventivo e monitorização de sintomas, de forma 

mais consistente e segura nos primeiros dias de acolhimento. Será realizada 

articulação com a Médica Assistente do Centro de Saúde para avaliação da 

criança, com a maior brevidade possível. 

- Na admissão de novos utentes e nas reentradas após ausências superiores a 

24h, deve ser questionada a existência de sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 e história de contacto com caso confirmado de COVID-19 nos 14 dias 

anteriores. 

- Se na admissão existir suspeita de COVID-19, ou seja, se a criança apresentar 

um quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse 

habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, 

é considerada suspeita de COVID-19 (Norma 004/2020 de 23/03/2020). A 

criança deve ser encaminhada, com máscara se a sua condição clínica e a idade 

o permitir, para a área de isolamento definida no Plano de Contingência. Devem 

ser acionados os procedimentos necessários para a sua avaliação médica.  

 

4.4 – Atuação perante um caso suspeito na Creche e na Casa de Acolhimento 

 

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

de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. 

• Se é utente da Resposta Social Casa de Acolhimento, será imediatamente 

isolado no seu quarto ou, se partilhado com outros utentes, no quarto definido 

para o isolamento, depois serão tomadas as medidas de acompanhamento 

médico. 
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• Os encarregados de educação do caso suspeito da Creche serão de imediato 

contactados e aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24). 

• Os familiares de crianças da CA serão contactados, salvo exceções decretadas 

judicialmente. 

• Todos os encarregados de educação/familiares são informados em caso de 

existência de um caso suspeito nas respetivas respostas sociais. 

• As Autoridades de Saúde locais são imediatamente informadas do caso suspeito 

e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde 

Pública aos contactos de alto risco. 

• Deve-se reforçar a 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 devem ser acondicionados em 

dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente 

com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos 

coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

4.5 – Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 

de trabalhador (es)  

 

• A colocação de um trabalhador ou de uma criança numa área de “isolamento” 

visa impedir que outros trabalhadores / utentes possam ser expostos e infetados. 

Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível na 

Instituição e na comunidade.  

• A área de “isolamento” definida pelo presente documento será o quarto de 

isolamento do primeiro piso da Casa de Acolhimento, tendo como finalidade 

evitar ou restringir o contacto direto dos trabalhadores com o trabalhador ou 

criança doente e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos 

restantes trabalhadores / utentes. 

• A área de “isolamento” tem sistema de ventilação manual (janela com abertura 

basculante), e possui revestimentos lisos e laváveis. Esta área está equipada 
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com: cama; kit com água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de 

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

base alcoólica - SABA; toalhetes de papel; máscara (s) cirúrgica (s); luvas 

descartáveis; termómetro. No acesso a esta área deverá ficar um 2º contentor 

para, aquando da saída da área, permitir a recolha dos EPI usados na 

intervenção.  

• A área definida para isolamento dispõe de uma instalação sanitária devidamente 

equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a 

utilização exclusiva do Trabalhador/utente com sintomas. 

 

 

Figura 1 – Planta das instalações, sala de isolamento e percursos 
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4.6 – Procedimentos específicos 

 
Para a implementação/ativação do presente plano de contingência será necessário 

definir “caso suspeito”, que segundo a informação disponível, à data, no Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), se caracteriza 

pelos seguintes critérios: 

 

 

Fonte: DGS 

 

Em suma, 

A Instituição encontra-se a implementar as orientações gerais definidas neste plano de 

contingência, operacionalizando ainda as seguintes regras de funcionamento, de 

acordo com a especificidade dos serviços/ respostas sociais. 

A Creche retomou a sua atividade, salvaguardando as condições de higiene e proteção 

necessárias à reintegração das crianças nesta resposta social, nomeadamente através 

de: 

• Atualização dos contactos de emergência das crianças e do fluxo de informação 

aos encarregados de educação;  

 

• Formação a todos os funcionários (educativo e não educativo) relativa ao Plano 

de Contingência e às medidas de prevenção e controlo da transmissão da 

COVID-19;  
 

• Transmissão de 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. Esta informação encontra-se afixada em locais 
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visíveis na entrada da creche e/ou pode ser enviada por via eletrónica (Anexos I 

e II). 

 

A Casa de Acolhimento mantém a sua atividade, salvaguardando as necessidades 

básicas das crianças acolhidas (alimentação, cuidados de higiene pessoal, tratamento 

de roupa, cuidados de saúde, vigilância em lazer e nos períodos noturnos, etc.), tendo 

em consideração as medidas anteriormente referenciadas. 

• Foram retomadas visitas dos familiares às crianças com as devidas restrições e 

cuidados, mantendo-se as regras de etiqueta respiratória, o distanciamento 

social e a devida higienização, quer dos visitantes, quer do espaço definido para 

as visitas. 

• Foram retomadas saídas das crianças com familiares, de acordo com 

autorizações judiciais e/ou das entidades competentes responsáveis pelos 

processos, salvaguardando-se os devidos cuidados e monitorização de 

sintomas nos dias seguintes ao regresso das mesmas. 

• As crianças retomaram frequência de Terapias e comparência a consultas 

médicas, conforme orientações de cada entidade de saúde (hospital, centro de 

saúde). 

Os serviços de receção/secretaria encontram-se a funcionar no período normal, com 

atendimento presencial ao público condicionado a um atendimento de cada vez. 

 

5 - TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

 

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

• Via de contacto direta: 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. 

• Via de contacto indireta: através de gotículas expelidas para superfícies, 

contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado e, em seguida, 

com a sua própria boca, nariz ou olhos.  
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Importa manter as medidas de prevenção e controlo da infeção de forma a evitar, 

diminuir ou limitar o impacto da COVID-19 na Instituição, nos termos do Despacho n.º 

4097-B/2020 de 2 de abril. 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 

conhecimento sobre os casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo 

subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e 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 coronavírus e, em seguida, 

o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir 

à transmissão da infeção.  

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a adotar pela Instituição têm em conta 

as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão 

indireta (superfícies/objetos contaminados). 

A doença manifesta-se através de um quadro de febre, acompanhada por tosse seca. 

Após uma semana, pode provocar dificuldade para respirar e alguns pacientes 

necessitam de tratamento hospitalar. Raramente, a infeção parece causar espirros ou 

secreção nasal. 

 



 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

Clinica S. Cosme de Gondomar V - Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança, Formação, SA      Rua Novais da Cunha, 617   4420-223 Gondomar 
Rua 5 de Outubro, 1 – 4420-086 Gondomar   Telefone: 22 466 25 90   Fax: 22 466 25 99 

Telefone: 22 466 31 19 Fax: 22 483 79 23                                                                                                                             Email: geral@misericordia-gondomar.pt 
 

   
 

 

 

 

O período de incubação — tempo decorrido entre o contágio e o surgimento dos 

primeiros sintomas — dura de 02 até 14 dias, de acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS). 

 

5.1 – Implementação de procedimentos internos específicos durante períodos de 

surto 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar e os seus trabalhadores, ao longo de todo 

o período de surto devem cumprir rigorosamente:   

a) Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e 

sabão durante pelo menos 20 segundos, afixando por exemplo as imagens da 

Norma da DGS de Higienização das mãos nº 007/2019 de 16/10/2019. 

b) Utilização de uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e 

disponibilização da mesma em locais estratégicos, onde se verifica maior 

afluência de pessoas. 
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c) Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e 

noutros locais onde seja possível a higienização das mãos. 

d) O planeamento da higienização e limpeza contempla os revestimentos, os 

equipamentos e utensílios, assim como os objetos e superfícies que são mais 

manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). A 

limpeza e desinfeção das superfícies é realizada com detergente 

desengordurante, seguido de desinfetante – é fundamental a sensibilização e a 

formação das pessoas envolvidas nas tarefas de limpeza e higienização. 

e) Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as 

mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou 

usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias). 

f) Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das 

mãos antes de colocar e após remover a máscara). 

g) Procedimentos de conduta social (ex. o contacto entre os trabalhadores deve 

cingir-se ao estritamente necessário e entre estes e as crianças deve ser o 

mínimo indispensável, exceto para os colaboradores em isolamento ao serviço 

das mesmas). 

h) As colaboradoras da Creche/Casa de Acolhimento têm obrigatoriedade de uso 

de avental, luvas descartáveis, máscara, pezinhos e óculos de proteção. 

i) As colaboradoras do Serviço de Apoio Domiciliário devem usar o Equipamento 

de Proteção Individual, nomeadamente, luvas descartáveis, touca, bata 

impermeável, pezinhos, viseira, avental, máscara e óculos de proteção; 

 

No caso de serem encaminhados para isolamento profilático (tendo em conta os 

critérios epidemiológicos supracitados), deve ser assegurada a entrega de uma Ficha 

de Registo Individual de Sintomas, aos casos registados.  

Este documento visa servir de guia orientador à pessoa que cumpre o isolamento, 

dando enfoque aos sintomas a ter em alerta, como também permite um registo da 

evolução da situação de saúde/doença da pessoa. 
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5.2 – Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização 

das mãos antes de colocar e após remover a máscara):  

 

 

 

5.3 – Definição de procedimentos de comunicação e Responsabilidades 

 
1. Divulgação das medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular 

da informação sobre a doença. 

2. Elaboração e divulgação da Instrução de Trabalho – Plano Contingência para a 

pandemia Coronavírus. 
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3. Divulgação pelos responsáveis do Plano de Contingência. 

4. Afixação de cartazes com medidas de prevenção e sintomatologia.  

5. Todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta, uma situação de 

doença enquadrada como Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica 

compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19. 

6. Sempre que for reportada uma situação de Trabalhador com sintomas, a chefia 

direta do trabalhador informa, de imediato, a Coordenadora Geral (Paula Benilde 

Mendes). 

7. Nas situações em que o Trabalhador ou utente com sintomas necessita de 

acompanhamento (ex. dificuldade de locomoção), os o(s) trabalhador(es) que 

acompanha(m)/presta(m) assistência ao doente serão: 

a. Equipa Técnica da Casa de Acolhimento (Ana Barros, Inácia Moreira, 

Catarina Lixa). 

 

5.4 – Profissionais de Saúde responsáveis 

 
Em caso de dúvida ou perante a presença de um Caso Suspeito dever-se-á entrar, de 

imediato, em contacto com a Linha de Saúde destacada para o efeito: 

• Linha SNS24 (800 24 24 24); 

• Linha Covid do ACES de Gondomar (apenas para utentes/ trabalhadores de 

Gondomar) – 220419406;  

• Unidade de Saúde Familiar do utente/ trabalhador. 

 

5.5 – Procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito na Instituição 

 
A comunicação deve ser rigorosa, rápida e segura e deve envolver o trabalhador, a 

chefia direta e o empregador. 

 

O trabalhador em caso de suspeita deve reportar à sua chefia direta, uma situação de 

suspeita enquadrada no seguinte princípio: Trabalhador COM sintomas E COM ligação 

epidemiológica. 

 



 

 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

Clinica S. Cosme de Gondomar V - Medicina do Trabalho, Higiene e Segurança, Formação, SA      Rua Novais da Cunha, 617   4420-223 Gondomar 
Rua 5 de Outubro, 1 – 4420-086 Gondomar   Telefone: 22 466 25 90   Fax: 22 466 25 99 

Telefone: 22 466 31 19 Fax: 22 483 79 23                                                                                                                             Email: geral@misericordia-gondomar.pt 
 

   
 

 

Nas situações em que o trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento por 

exemplo por dificuldade de locomoção, ficou definido que é o colega mais próximo que 

o acompanha até ao local de isolamento e lhe presta auxílio, colocando-lhe todos os 

equipamentos de proteção obrigatórios e colocando em si também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre que for identificada uma situação de trabalhador ou utente com sintomas 

deverá existir um registo de contactos com o Caso Suspeito. Na situação em causa 

dever-se-á preencher o formulário abaixo representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso suspeito 

Trabalhador com sintomas, ou trabalhador que o identifique, 

informa a chefia direta da situação. Trabalhador dirige-se 

para a área de isolamento através do circuito de deslocação 

definido 

Trabalhador com sintomas contacta o SNS24 (808 24 24 24) 

e segue as instruções que lhe forem fornecidas.  

Chefia direta assegura a assistência 

necessária ao trabalhador 
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FORMULÁRIO  

Notificação de Suspeita de Infeção por Coronavírus no Local de Trabalho 
 

NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE INFEÇAO CORONAVIRUS NO LOCAL DE TRABALHO 

Nome:                                                                                       

Direção/Empresa: 

Função/Local de Trabalho: 

Morada:                                                                              Data de Nascimento: 

Telefone Trabalho:                               Casa:                        Telemóvel: 

SINTOMAS OBSERVADOS 

Febre   □           Tosse persistente   □      dores de cabeça   □ espirros □ 

dores de garganta   □        dores musculares e articulares   □    Corrimento nasal   □   

diarreia   □       Outros   □   quais …………………………………………….. 

Hora do início da febre e temperatura registada (opcional): 

Formulário preenchido por: 

Nome: 

Função: 

Direção/Empresa: 

Telefone Trabalho:                              Casa:                             Telemóvel: 
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5.6 – Procedimentos num caso suspeito após contacto com o SNS24 
 

1) Caso não suspeito ou caso suspeito, mas não validado: 

• Nas duas situações, o trabalhador deverá ser tratado de forma adequada, 

do ponto de vista clínico, seguindo eventualmente as orientações da Linha 

Saúde 24; em posteriormente será reencaminhado o processo para a 

Medicina do Trabalho para dar seguimento. 

 

2) Caso suspeito validado:  

• O trabalhador permanece na área de isolamento até à chegada do INEM 

para transporte até ao Hospital de referência. 

• Vedar acesso à área de isolamento. 

• Identificar os contactos próximos do trabalhador e transmitir à Unidade de 

Saúde Pública. 

• Informar os trabalhadores do edifício e demais utilizadores, sobre os 

procedimentos a adotar. 

• Informar o Médico do Trabalho. 

• Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento. 

• Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de 

isolamento e solicitar o levantamento da interdição da área de isolamento. 
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VER FLUXOGRAMA NO ANEXO I  

 

Anexo I:  

Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 

 

 

 
O empregador: 

- Veda acesso à área de 
“isolamento” 

- Colabora com a Autoridade 
de Saúde local na identificação 
de contatos proximos do 
trabalhador 

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 

- Informa o médico do 
trabalho 

Chefia direta do Trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

 
INEM transporta Trabalhador para 

Hospital de referência 

 
Caso Suspeito Validado 

 

Anexo I 
 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 numa empresa 
 

 

 

 

 

 
Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

 
Autoridade de Saúde Local levanta 
interdição após descontaminação 

 
Empregador providencia a limpeza e 
desinfeção da área de “isolamento" 

 

Autoridade de Saúde Local: 

informa o empregador dos resultados 
laboratoriais positivos 

procede à gestão de contactos 

 
Caso Confirmado 

 
Caso Infirmado 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de 
referência 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

Autoridade de Saúde Local 
informa o empregador dos 

resultados laboratoriais 
negativos 

 
Empregador informa o médico do 

trabalho da situação clínica do 
Trabalhador 

 

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clínica do 

Trabalhador 

 
Processo encerrado 

para COVID-19 

 
 

SNS 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica 

 
Caso não Suspeito 

 
Trabalhador com sintomas 

Trabalhador contacta 

SNS 24 (808 24 24 24) 

 
Chefia direta contacta o empregador, alerta para a situação 

e assegura a assistência necessária ao Trabalhador 

 
Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a 

área de “isolamento” 

 
Caso Suspeito 

 
SNS 24 questiona o Trabalhador 

 
Caso Suspeito Não Validado 

 
 

SNS 24 contacta Linha Apoio ao 
Médico (LAM) 

 
Trabalhador informa o 

empregador 
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5.7 – Procedimento para vigilância de contactos próximos (trabalhadores 

assintomáticos) de um Caso confirmado de COVID-19: 

 
1) Identificação dos contactos próximos. 

2) Contacto imediato com a Linha SNS 24 em estreita articulação com a Autoridade 

de Saúde Pública Local, para determinação do nível de exposição: baixo risco 

de exposição e alto risco de exposição. 

3) Para as pessoas determinadas com baixo risco de exposição: assegurar a 

monitorização diária dos sintomas (febre, tosse, dificuldade em respirar) e 

encaminhar os trabalhadores para consulta de Medicina do Trabalho. 

4) Para as pessoas determinadas com alto risco de exposição: seguir as indicações 

dadas pela Unidade de Saúde Pública, nomeadamente encaminhar os 

trabalhadores para casa (período de restrição social), monitorização diária dos 

sintomas (febre, tosse, dificuldade em respirar); passado o período de 14 dias e 

se nenhum sintoma surgir, após o regresso, encaminhar os trabalhadores para 

consulta de Medicina do Trabalho. 
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Trabalhador assintomático

Tipo exposição

BAIXO risco 
de exposição

ALTO risco 
de exposição

ü Auto monitorização diária dos 
sintomas da COVID-19, 
incluindo febre, tosse, 
dificuldade em respirar;

ü Acompanhamento da situação 
pelo médico do trabalho;

ü Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local 
durante 14 dias desde a última exposição;

ü Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-
19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em 
respirar;

ü Restringir o contacto social ao indispensável;
ü Evitar viajar;
ü Estar contactável para monitorização ativa durante 

os 14 dias desde a última exposição;

Tem sintomas de 
COVID-19?

Situação encerrada 
para COVID-19

Procedimento 
“Caso suspeito”

NÃO

SIM

 

 

5.8 – Equipamentos e produtos disponibilizados 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar disponibilizará os seguintes equipamentos 

e produtos:  
 

• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) colocada em sítios estratégicos 

(zona de entrada, área de “isolamento” da Instituição), assim como informação 

sobre os procedimentos de higienização das mãos. 
 

• Máscaras cirúrgicas para utilização do Trabalhador com sintomas (caso 

suspeito). 
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• Máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, bata impermeável, viseira, etc. a 

utilizar, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que prestam 

assistência ao Trabalhador com sintomas (caso suspeito);  

 

• Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e 

noutros locais onde seja possível a higienização das mãos;  
 

• Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura 

de 50 ou 70 micra);  

 

• Equipamentos de limpeza, de uso único, que serão eliminados ou descartados 

após utilização;  
 

• Produtos de higiene e limpeza. Os procedimentos de higienização e limpeza 

deverão ser realizados aos revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim 

como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas. A limpeza e 

desinfeção das superfícies serão realizadas com detergente desengordurante, 

seguido de desinfetante. 

 

 

5.9 – Formação e informação dos Trabalhadores 

 
O presente Plano de Contingência será dado a conhecer a todos os trabalhadores. 

 

Serão prestados esclarecimentos aos trabalhadores, mediante informação precisa e 

clara, sobre a COVID-19 de forma a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por 

outro, os mesmos terem conhecimento das medidas de prevenção que devem instituir. 
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Será garantida (in)formação) aos trabalhadores quanto aos procedimentos específicos 

a adotar perante um caso suspeito na Instituição. 

 

5.10 – Efetivação do plano de contingência na presença de trabalhador suspeito 

de infeção 

 
A gestão deverá acionar o presente plano de contingência e confirmar a efetiva 

implementação dos procedimentos específicos estabelecidos. 

 

5.11 – Procedimentos num Caso Suspeito  

 

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 

que identifique um trabalhador na Misericórdia de Gondomar com critérios compatíveis 

com a definição de caso suspeito, informa a gestão (preferencialmente por via 

telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência. 

 

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) deverá ser 

assegurada a assistência adequada ao Trabalhador até à área de “isolamento”. Sempre 

que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 2 metros) do 

doente. O(s) trabalhador(es) que acompanha(m) /presta(m) assistência ao Trabalhador 

com sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma 

máscara cirúrgica, luvas e bata descartáveis, para além do cumprimento das 

precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após 

contacto com o Trabalhador doente.  

 

O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, 

contacta o SNS 24 (808 24 24 24), Linha ACES- COVID (220419406), caso resida em 

Gondomar ou a sua Unidade de Saúde Familiar. 

 

Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica. A máscara deverá ser colocada 

pelo próprio trabalhador. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada 

(ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do 
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nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma 

adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). 

Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra.  

 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.  

 

Após avaliação, o SNS 24 informa o Trabalhador:  

• Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define 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 Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 

 

o 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, e 

este último deverá informar o médico do trabalho responsável.  

o 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. A chefia direta do Trabalhador informa o empregador da 

existência de um caso suspeito validado na Instituição.  

 

Na situação de Caso suspeito validado: 

• O trabalhador 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 trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado 

(exceto aos trabalhadores designados para prestar assistência). 
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• A Instituição colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos 

contactos próximos do doente (Caso suspeito validado). 

• A Instituição informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde 

do trabalhador. 

• A Instituição informa os restantes trabalhadores 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 trabalhador com outro (s) trabalhador (es). 

Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso suspeito validado nas 

instalações da Instituição. 

 

5.12 – 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 empregador dos resultados dos testes 

laboratoriais e 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. 

• A Santa Casa da Misericórdia de Gondomar deve: 

o Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 

“isolamento”.  

o Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, 

com maior probabilidade de estarem contaminadas. 

o Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do 

doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por 

este). 
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o Armazenar 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.  

 

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. 

 

5.13 – Procedimento de vigilância de contactos próximos  

 
Considera-se “contato 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: 

a) Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 

metros) do Caso; 

b) Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve 

com este em espaço fechado; 

c) 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: 

a) Trabalhador que 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); 

b) Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde 

que tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da 

máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos).  
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Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão 

ser 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, deve:  

• Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  

• Proceder 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 contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última 

exposição a caso confirmado.  

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

 

 

Fonte: DGS 

 

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”, estabelecidos 

anteriormente. 

 

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para COVID-19. 
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5.14 – Procedimento de comunicação1  

 
Se o utente, ou alguém com contacto direto, tiver sintomas sugestivos de infeção 

respiratória (febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar) NÃO DEVE frequentar a 

resposta social, e deve de imediato avisar o responsável da resposta social. 

 

Se a criança ou alguém com contacto direto com a criança esteve fora do país ou 

contactou com pessoas que estiveram fora do país nos últimos 14 dias, NÃO DEVE 

frequentar a resposta social, e deve de imediato avisar o responsável da resposta 

social. 

 
5.15 – Procedimento de comunicação2  

 
Se o utente ou alguém com contacto direto tiver sintomas sugestivos de infeção 

respiratória (febre, tosse, expetoração e/ou falta de ar) DEVE avisar a equipa Técnica, 

o serviço administrativo ou outro colaborador da Instituição (que fará chegar a 

informação à sua chefia direta). 

 

Se o utente ou alguém com contacto direto contactou com pessoas que estiveram fora 

do país nos últimos 14 dias, DEVE avisar o coordenador do serviço, a receção ou outro 

colaborador da Instituição (que fará chegar a informação à sua chefia direta). 

  

 
1 Eventualmente aplicável às respostas com utentes com serviços no domicílio, regime não residencial e em ambulatório (Ex: SAD, Clínicas, 
Fisioterapias, Centro de Dia). 
2 Eventualmente aplicável às respostas com utentes com serviços no domicílio, regime não residencial e em ambulatório (Ex: SAD, Clínicas, 
Fisioterapias, Centro de Dia). 
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CONCLUSÃO 

 

A consulta da Norma 006/2020 de 26 de fevereiro 2020, Orientação 009/2020 de 11 de 

março de 2020, atualizada a 15 de abril de 2021 e Orientação 002/2021 de 03 de 

fevereiro de 2021, bem como das Orientações 025 e 014 de 2020 da DGS são 

fundamentais, assim como outras normas que possam ser emanadas pela mesma 

entidade.  

A informação disponibilizada deverá estar sujeita a atualização constante via site da 

DGS ou outras formas de comunicação oficiais. 

Será necessária a estreita articulação entre os serviços clínicos e de segurança das 

empresas e entidades locais de Saúde, ACES e Saúde Pública. 

A divulgação de informação rigorosa e precisa, a vigilância de perto dos casos 

suspeitos e a correta identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o 

controlo desta nova ameaça. 

A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na 

situação clínica dos doentes e equipas. 

 

 

 

 


