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Plano de contingência CAP COVID19 
Versão 1.0, 9.3.2020 

Plano de contingência COVID19 
Colégio Alemão do Porto 

1. Coordenador e Equipa Operativa (Substitutos):

1.1. Coordenadora: Lisa Araújo (Rosa Andrade)

1.2. Responsável pelo 2º e 3º Ciclo e Ensino Secundário: Frank Fritsche (Isabel

Teixeira) 

1.3. Responsável pelo 1º Ciclo do Ensino Básico: Clara Queirós (Ana Paula 

Fonseca) 

1.4. Responsável pelo Jardim-de-Infância: Inês Pinto da Silva (Helena Silva) 

1.5. Responsável pelo Pessoal não-docente e logística: Américo Santos (Ines 

Costa) 

2. Rede de contatos:

Nome Telefone E-Mail

Lisa Araújo 226 076 577 
Extensão (14) 

verwaltungsleitung@dsporto.de 

Frank Fritsche Extensão (38) f.fritsche@dsporto.de

Clara Queirós 226 076 576 
Extensão (39) 

c.queiros@dsporto.de

Inês Pinto da Silva 226 076 574 
Extensão (25) 

i.pintodasilva@dsporto.de

Américo Santos 226 076 571 
Extensão (17) 

a.santos@dsporto.de

Delegados de Saúde 
Dr. Jorge Gonçalves 

Dra. Delfina Antunes  

Enfermeira 
Sofia Lima 

939 081 473 
Extensão (49) 

enfermagem@dsporto.de 

mailto:a.santos@dsporto.de
mailto:jmgoncalves@arsnorte.min-saude.pt
mailto:dlantunes@arsnorte.min-saude.pt
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3. Cadeia de comando: 

Os casos dos alunos / trabalhadores em situação de isolamento serão 
comunicado à coordenadora. No caso de ausência da coordenadora deve-se 
reportar ao Substituto. 

A coordenadora comunicará posterioramente os casos ao Delegado de Saúde. 

Quando um encarregado de educação confirmar um caso de Coronavirus deve 
ser automaticamente comunicado à coordenadora. No caso de ausência da 
coordenadora deve-se reportar ao Substituto. A coordenação participa os casos 
confirmados ao Delegado de Saúde. 

 

Esta cadeia de comando deve ser rigorosamente respeitada. 

4. Difusão de informação escrita: 

 

Colocação de cartazes em todos os pontos estratégicos dos edifícios, nas casas 

de banho e cantina. 

 

5. Medidas de higiene do ambiente escolar: 

 

5.1. Instalação de toalhetes de papel nas casas de banho. 

5.2. Instalação de toalhetes de papel nas salas do 1º Ciclo. 

5.3. Balde de lixo com tampa na sala de isolamento. 

5.4. Instalação de dispositivos de limpeza de mãos: 

5.4.1. nas salas que não disponham de lavatório, 

5.4.2. à entrada da cantina e locais importantes e centrais, 

5.4.3. nas secretarias, 

5.4.4. na sala de isolamento. 

5.5. Instalação de conjuntos de máscaras, batas descartáveis, termómetro e luvas 

na sala de isolamento. 

5.6. A limpeza das instalações deve ser feita de forma rigorosa e com maior 

periodicidade. Limpar com frequência maçanetas de portas e superfícies de 

trabalho (teclados de computadores, brinquedos, entre outros). 

5.7. As salas devem ser arejadas durante os intervalos, promovendo uma boa 

circulação de ar. 

 

6. Medidas de isolamento e distanciamento social 

 

6.1. Alunos ou qualquer pessoa que apresentem sintomas de febre súbita (38oC), 

tosse, falta de ar (dificuldade respiratória), cansaço devem ser levados para a 

sala de isolamento (= o Gabinete da enfermeira). 
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6.1.1. Jardim-de-Infância: 

 

 A Educadora ou a enfermeira acompanha o aluno para a sala de 

isolamento. 

 Coloca uma máscara de protecção no aluno. 

 Veste uma bata, coloca também uma máscara de protecção e luvas. 

 Mede a febre ao aluno. 

 Informar a D. Rosa (extensao 13) da existência de um caso de febre. 

 Secretaria contacta encarregado de educação para esclarecer os 

critérios epidemiológicos para casos suspeitos segundo a orientação 

da DGS de 26.02.2020  

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

Febre, Tosse,  
Dificuldade respiratória 

Viagem para áreas de risco ou 

Contacto com caso confirmado ou 
provável de COVID-19 ou 

Contacto com profissional de saúde 
com contactos a pacientes de 
COVID-19 

 

 Se respostas negativas agir como habitualmente 

 Em caso de resposta afirmativa, contactar o SNS24 (808 24 24 24) 

 Seguir as instruções fornecidas pelo SNS24  

 O doente permanecerá na sala de isolamento até novas instruções  

 O acesso de qualquer outra pessoa à área de isolamento fica 

interditado (exceto à pessoa designada para acompanhamento do 

caso, quando aplicável)  

 A sala de aula (principalmente o lugar do aluno / do trabalhador ) tem 

de ser imediatamente limpa. 

 Depois de o aluno / o trabalhador abandonar a sala de isolamento esta 

deve ser imediatamente limpa. Providenciar a limpeza e desinfeção 

(descontaminação) da área de “isolamento”, com detergente 

desengordurante seguido de desinfetante – Álcool a 70% para 

superfícies metálicas e hipoclorito de sódio (se lixivia doméstica a 2% 

(250 ml de lixívia para 5L de água) ou se pastilhas de Trocloseno de 

sódio (1 pastilha para 5L de água). 

 

6.1.2. 1º Ciclo: 

 

 O professor ou a enfermeira acompanha o aluno para a sala de 

isolamento. 

 Pedir ao professor da sala contígua que tome conta dos outros alunos. 

 Colocar uma máscara de proteção no aluno 

 Vestir uma bata, colocar também uma máscara de proteção e luvas. 
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 Medir a febre ao aluno. 

 Informar a D. Rosa da existência de um caso de febre. 

 Secretaria contacta encarregado de educação para esclarecer os 

critérios epidemiológicos para casos suspeitos segundo a orientação 

da DGS de 26.02.2020  

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

Febre, Tosse, 
Dificuldade respiratória 

Viagem para áreas de risco ou 

Contacto com caso confirmado ou 
provável de COVID-19 ou 

Contacto com profissional de saúde 
com contactos a pacientes de 
COVID-19 

 

 Se respostas negativas agir como habitualmente 

 Em caso de resposta afirmativa, contactar o SNS24 (808 24 24 24) 

 Seguir as instruções fornecidas pelo SNS24  

 O doente permanecerá na sala de isolamento até novas instruções  

 O acesso de qualquer outra pessoa à área de isolamento fica 

interditado (exceto à pessoa designada para acompanhamento do 

caso, quando aplicável)  

 A sala de aula (principalmente o lugar do aluno / do trabalhador) tem 

de ser imediatamente limpa. 

 Depois de o aluno / o trabalhador abandonar a sala de isolamento esta 

deve ser imediatamente limpa. Providenciar a limpeza e desinfeção 

(descontaminação) da área de “isolamento”, com detergente 

desengordurante seguido de desinfetante – Álcool a 70% para 

superfícies metálicas e hipoclorito de sódio (se lixivia doméstica a 2% 

(250 ml de lixivia para 5L de água) ou se pastilhas de Trocloseno de 

sódio (1 pastilha para 5L de água) 

 

6.1.3. 2ºe 3º Ciclo e Ensino Secundário 

 

 O professor ou a enfermeira acompanha o aluno para a sala de 

isolamento. 

 Pedir ao professor da sala contígua que tome conta dos outros alunos. 

 Colocar uma máscara de proteção no aluno 

 Vestir uma bata, colocar também uma máscara de proteção e luvas. 

 Medir a febre ao aluno. 

 Informar a D. Rosa da existência de um caso de febre. 

 Secretaria contacta encarregado de educação para esclarecer os 

critérios epidemiológicos para casos suspeitos segundo a orientação 

da DGS de 26.02.2020 
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Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

Febre, Tosse,  
Dificuldade respiratória 

Viagem para áreas de risco ou 

Contacto com caso confirmado ou 
provável de COVID-19 ou 

Contacto com profissional de saúde 
com contactos a pacientes de 
COVID-19 

 

 Se respostas negativas agir como habitualmente 

 Em caso de resposta afirmativa, contactar o SNS24 (808 24 24 24) 

 Seguir as instruções fornecidas pelo SNS24  

 O doente permanecerá na sala de isolamento até novas instruções  

 O acesso de qualquer outra pessoa à área de isolamento fica 

interditado (exceto à pessoa designada para acompanhamento do 

caso, quando aplicável)  

 A sala de aula (principalmente o lugar do aluno / do trabalhador) tem 

de ser imediatamente limpa. 

 Depois de o aluno / o trabalhador abandonar a sala de isolamento esta 

deve ser imediatamente limpa. Providenciar a limpeza e desinfeção 

(descontaminação) da área de “isolamento”, com detergente 

desengordurante seguido de desinfetante – Álcool a 70% para 

superfícies metálicas e hipoclorito de sódio (se lixivia doméstica a 2% 

(250 ml de lixivia para 5L de água) ou se pastilhas de Trocloseno de 

sódio (1 pastilha para 5L de água). 

 Nota para alunos do Secundário: Estes têm obrigatoriamente de 

seguir todos estes passos e não podem simplesmente abandonar a 

escola em caso de doença. 

 

 A bata, a máscara e todo o material utilizado devem ser deitados fora no balde 
de lixo com tampa.  

 Se o caso for confirmado (resultado Laboratorial positivo) armazenar 

todos os resíduos 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.  

 

7. Recomendações aos alunos 

7.1. Criar nos alunos rotinas de lavagem de mãos (sempre antes dos lanches e 

antes dos almoços). 

7.2. Evitar partilhar materiais escolares, telemóveis, lanches… 

7.3. Evitar cumprimentar com beijinhos. 

7.4. Trazer lenços de papel suficientes de casa. 
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8. Recomendações aos pais 

8.1. Não mandar crianças febris para o colégio. 

 
Febre / Tosse / Dificuldade respiratória -> Ligar para a Linha S24 e seguir 
orientações -> Informar CAP sobre a suspeita e Informar CAP, logo que possível, 
sobre confirmação ou não 

 
8.2. Crianças que tenham tido episódios de febre só deverão retomar a frequência 

do colégio após apresentação de atestado médico. 

8.3. Irmãos de crianças com febre só devem frequentar o colégio após apresentação 

de atestado médico. 

8.4. No caso de confirmação de diagnóstico de Coronavirus, os pais devem avisar 

imediatamente o Colégio. 

8.5. Alunos com contacto a pessoas que regressaram de zonas de risco ou cujos 

familiares estiveram nessas zonas ou em que os próprios regressaram dessas 

zonas, devem permanecer 14 dias em quarentena. 
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 COMUNICADO 
NÚMERO: C160_79_v1 

DATA:  08/03/2020 

  

ASSUNTO:  COVID-19 – Situação em Portugal 
  

 

No âmbito da Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da COVID-19, e com o 

desenrolar da situação epidemiológica mundial, Portugal registou os seus primeiros casos de 

doença, ainda que com alguma restrição geográfica. 

Tendo em conta a informação disponível, à data, na região Norte, registam-se os seguintes casos: 

• N.º total de casos confirmados: 23;  

• Dos 23 casos confirmados, 19 correspondem ao mesmo foco. 

• N.º de casos confirmados internados em cuidados intensivos: 0; 

• N.º de contactos identificados: 646; 

• N.º de contactos em isolamento profilático e vigilância ativa: 296; 

• N.º de casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais: 21. 

 

Tendo em conta a circunscrição de maioria destes casos aos concelhos de Felgueiras e Lousada, 

afetando também instituições escolares, a evidência apoia o fecho preventivo de todas as escolas. 

Estudos comparativos em circunstâncias de epidemia mostram que o fecho preventivo tem maior 

efeito quando comparado com o reativo. 

De acordo com os dados conhecidos, a maioria das crianças tem quadros ligeiros a moderados 

mas têm um reconhecido papel como transmissoras de doença, sendo que a redução do contacto 

entre elas poderá retardar a transmissão da doença na comunidade. 

Assim sendo, mediante o acumular de casos nos concelhos acima referidos, e correspondendo ao 

consensualizado entre as Autoridades de Saúde do nível nacional, regional e local, proceder-se-á 

ao encerramento não só dos estabelecimentos escolares (públicos e privados), mas também à 

suspensão de atividade dos estabelecimentos de lazer/culturais e de utilização pública, 

designadamente ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas. Esta medida é 

temporária e durará até ser levantado o encerramento por parte das Autoridades de Saúde. 

As pessoas dos concelhos de Felgueiras e Lousada devem evitar deslocações desnecessárias e 

participar em reuniões com elevado número de pessoas, de forma a reduzir o número potencial 

de pessoas contagiadas. 

mailto:geral@dgs.min-saude.pt
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Reconhecemos o impacto destas medidas, nomeadamente no dia-a-dia das populações residentes 

nestes concelhos, e agradecemos antecipadamente a colaboração de todos os cidadãos, que pode 

ser fundamental no controlo deste surto. 

Recomenda-se o distanciamento social (evitar contacto próximo com outras pessoas) e a adoção 

de medidas de higiene das mãos, de limpeza de objetos e superfícies e de etiqueta respiratória 

(não espirrar, tossir ou falar em direção a outros ou para as mãos). 

O conjunto destas medidas será alvo de revisão à medida que as circunstâncias epidemiológicas 

evoluírem.  

Este é um desafio para a sociedade portuguesa e para outros países em todo o mundo. As medidas 

agora preconizadas e as atitudes individuais permitem minimizar o impacto desta ameaça à Saúde 

Pública. 

 

 

Graça Freitas 

Diretora-Geral da Saúde 

mailto:geral@dgs.min-saude.pt


O QUE É O CORONAVÍRUS?  Os Coronavírus são uma família de vírus 

conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção pode ser semelhante a 
uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como 
pneumonia.  

O QUE É ESTE NOVO CORONAVÍRUS? O novo coronavírus, intitulado 

SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na China, na 
Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido identificado em seres 
humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan, doença entretanto 
designada como COVID-19. A fonte da infeção é, ainda, desconhecida.  

 

TRANSMISSÃO, SINTOMATOLOGIA E TRATAMENTO 

COMO SE TRANSMITE? A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com 

pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados. A doença 
transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos 
ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem 
estiver próximo. As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que 
rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao 
tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com 
as mãos. 

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS? As pessoas infetadas podem apresentar 

sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, como febre, tosse e dificuldade 

respiratória. Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com 

insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual 

morte. O período de incubação da doença pode variar entre 2 a 14 dias. 

EXISTE UMA VACINA? Não existe vacina. Sendo um novo vírus, estão em 

curso as investigações para o seu desenvolvimento. 

EXISTE TRATAMENTO? O tratamento para a infeção por SARS-CoV-2 é 

dirigido aos sinais e sintomas apresentados.  

COVID-19 - Comunidade Escolar 
PERGUNTAS FREQUENTES 

 
 

Departamento de Saúde 

Pública 

Março 2020 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO 

COMO POSSO PROTEGER-ME? A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda medidas de higiene, etiqueta respiratória e práticas de segurança 

alimentar para reduzir o risco de exposição e transmissão da doença:  

 Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando 
espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as 
mãos; deitar o lenço de papel ao lixo);  

 Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, 
espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes; 

 Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória. 

NECESSITO DE USAR MÁSCARA FACIAL SE ESTIVER EM 
PÚBLICO? De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o 

uso de máscara para proteção individual, exceto nas seguintes situações: 

 pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro);  

 suspeitos de infeção por SARS-CoV-2;  

 pessoas que prestem cuidados a casos suspeitos de COVID-19.  

COMO SEI SE ESTOU INFETADO? Se tem febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória e se regressou recentemente de uma área afetada ou contactou com 
caso provável ou confirmado de COVID-19, ligue para o SNS 24 (808 24 24 24) 
e siga as orientações dos profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Direção-Geral da Saúde. COVID-19: Perguntas Frequentes. 

Disponível em www.dgs.pt  Data: 09/03/2020 

http://www.dgs.pt/



