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No âmbito das competências estabelecidas no “Regime jurídico da promoção da
segurança e saúde no trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro,
na sua atual redação), é obrigação da escola assegurar aos seus trabalhadores
condições de segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em
conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do RJPSST).
Assim, seguindo as orientações emanadas pelo Despacho n.º 2836-A/2020, de 02
de março, a Orientação nº006/2020 da DGS e o Referencial para as escolas-2020
da DGS, que determinam a elaboração de um Plano de Contingência alinhado com
as orientações emanadas, no âmbito da prevenção e controlo de infeção por novo
Coronavírus (COVID-19), é produzido o seguinte Plano de Contingência, a ser
aplicado na Escola Profissional de Arqueologia.
A conceção e execução das medidas previstas no plano de contingência não
prejudica a aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela
DGS.

1. Enquadramento
1.1 Corona Vírus . Covid-19 – Definição
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz
parte o COVID-19. O novo coronavírus, designado COVID-19, foi identificado pela
primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este novo
agente nunca tinha sido identificado antes em seres humanos.
1.2 Corona Virus – Covid-19- Principais sintomas
Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo
ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave,
como pneumonia. Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com
insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.

1.3 Tempo de incubação e formas de manifestação
1.3.1 Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
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− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1
mícron).
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.

1.3.2 PRINCIPAIS SINTOMAS
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
• febre
• tosse
• falta de ar (dificuldade respiratória)
• cansaço

1.3.3 PERÍODO DE INCUBAÇÃO
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12
dias, segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde.
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre
durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.

1.3.4 DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à
data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis
(ECDC), e deve ser adotada pelas empresas/escolas.

Critérios clínicos

Critérios epidemiológicos

Infeção respiratória aguda (febre ou

História de viagem para áreas com

tosse

ou

dificuldade

respiratória) transmissão comunitária ativa4 nos 14

requerendo ou não hospitalização

dias antes do início de sintomas
OU
Contacto com caso confirmado ou
provável de infeção por SARS-CoV-
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2/COVID-19, nos 14 dias antes do início
dos sintomas
OU
Profissional de saúde ou pessoa que
tenha estado numa instituição de saúde
onde são tratados doentes com COVID19

A EPA está preparada para a adopção de medidas adequadas de prevenção e
contenção desta doença, em estreita articulação com os pais/encarregados de
educação e as autoridades de saúde locais

Na retoma das aulas presenciais a EPA reorganizou do espaço escolar e elaborou
um conjunto de procedimentos com o objetivo minimizar a transmissão da COVID19 na comunidade escolar:

Toda a comunidade escolar deve


Cumprir as medidas de distanciamento, higiene pessoal e ambiental;



Manter as portas de acesso abertas, de forma a evitar o seu manuseamento
repetido por várias pessoas;



Higienizar as mãos à entrada e saída do recinto escolar;



Utilizar máscara durante a atividade letiva e em todos os espaços do recinto
escolar;



Cada turma está afetada a uma sala de aula, assim como aos laboratórios
específicos para cada curso profissional.



Cada sala de aula está de acordo com as orientações da DGS, quanto ao
distanciamento entre os alunos, disposição do material informático,
marcação dos espaços vedados, capacidade máxima de alunos e
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professores, dispõem de contentores para o lixo e dispensadores de solução
antisséptica de base alcoólica;
Quando os alunos saem para os intervalos as assistentes operacionais
realizam uma desinfeção à sala de aula;



A sala de informática o os laboratórios possuem procedimentos próprios de
limpeza que os assistentes operacionais cumprem assim como;



As casas de banho devem ser mantidas limpas e arejadas, e organizados os
horários de limpeza e descontaminação, de acordo com a utilização e
condições de higiene.



Dada a especificidade espacial da escola não existem circuitos de
circulação para a condução dos alunos, pois não existem corredores, nem
escadas fechadas ou com ventilação mecânica; a circulação de e para as
salas de aulas são todas realizadas pelo exterior;



Em todos os espaços escolares estão afixados cartazes com todo o
conjunto de procedimentos que a comunidade escolar deve adotar em
diferentes contextos

Procedimentos contra a Covid-19 na EPA, nas salas de aula
 Higienizar as mãos à entrada e saída do recinto escolar;
 Utilizar máscara durante a atividade letiva e em todos os espaços
do recinto escolar;
 Deve garantir-se a maximização do espaçamento entre alunos e
alunos/docentes, mantendo a distância mínima de 1,5-2 metros.
Para tal, as secretárias devem ser dispostas o mais possível
junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura física das
salas de aula;
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 As secretárias devem estar todas viradas no mesmo sentido,
evitando disposições em U ou outras que impliquem alunos
virados de frente uns para os outros;
 Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo
mesmo grupo de alunos, de acordo com a dimensão e
características da escola;
 Assegurar e privilegiar a ventilação e renovação frequente de ar,
por exemplo através da abertura de portas e janelas. Em caso de
utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de
extração e nunca em modo de recirculação do ar e o
equipamento deve ser alvo de uma manutenção adequada
(desinfeção por método certificado).
 As salas de aula, a sala de informática e o laboratório dispõem
de uma sinalética que indica os lugares que podem ser ocupados
de forma a garantir as regras de distanciamento físico. Estes
espaços devem ser higienizadas e desinfetadas após cada
utilização;
 Os alunos devem ser organizados em grupos e manter esta
organização ao longo de todo período que permanecem na
escola;
 Este grupo deve ter, na medida do possível, horários de aulas,
intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto
com os restantes grupos;
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Procedimentos contra a Covid-19 na EPA no refeitório


Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre
turmas, de forma a respeitar as regras de distanciamento e
evitando a concentração de alunos;



Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de
qualquer refeição por parte de qualquer utente;

 Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de
embalagem;
 Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada
utilização;
 Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;
 Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
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Procedimentos contra a Covid-19 na EPA no Bar


Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de
contacto frequente, nos bares/bufetes deve-se aumentar a
frequência de limpeza e higienização após utilização (balcões,
mesas, cadeiras), e devem ser seguidas as seguintes normas de
funcionamento:

 Higienização das mãos à entrada e à saída;
 Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
 Distanciamento físico;
 Definir lotação máxima, de acordo com as características do
espaço, evitando concentrações;
 Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.

2. Plano de Contingência
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2.1 A escola está preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos
seus docentes e discentes não comparecerem às suas atividades, devido a
doença, suspensão de transportes públicos, encerramento da escola, entre outras
situações possíveis. Todas as atividades escolares, da EPA, estão a ser geridas
pela plataforma Classroom que cumpre a necessidade de encontrar soluções para
a área educacional. Esta ferramenta de ensino será de utilização contínua
independentemente da pandemia, mas certamente será primordial no caso de
aulas não presenciais
Neste contexto é importante reforçar a ideia que, na eventualidade das entidades
superiores (Ministério de Educação ou DGS) nos solicitarem a redução/
encerramento/fechar/desativar as atividades letivas a EPA tem meios para
continuar a desenvolver as suas atividades escolares:


Estará sempre em regime presencial um elemento da direção;



As atividades letivas passam a não presenciais pelo Classroom e as
Formações em Contexto de Trabalho passaram para práticas simuladas;

 Já estão formadas equipas de trabalho de assistentes técnicos e
operacionais para que a escola nunca encerre, estando por isso garantido o
seu funcionamento.

2.1- Procedimentos a fazer face a um possível caso de infeção por SARSCoV-2 de docentes e discentes)
O Ponto Focal da EPA, será a sua diretora executiva (Dra. Ana Mascarenhas) e
em sua substituição, a diretora pedagógica (Dra. Júlia Silva). Qualquer elemento
da comunidade escolar deve reportar ao Ponto Focal, qualquer situação de
doença/sintomas de ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso
possível de COVID-19. O Ponto Focal ficará responsável por assegurar o
cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência da EPA
para a Doença por Coronavírus (COVID-19).
2.1.1: A “sala de isolamento”
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a) Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com
sinais e sintomas de COVID-19 e se encontre na escola, dirige-se para a “sala
de isolamento”, que se situa nas instalações da Área Arqueológica do Freixo,
contigua à EPA;
b) Esta sala está equipada sistema de ventilação mecânica, e possuir
revestimentos lisos e laváveis; esta área deverá estar equipada com: telefone;
cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do afetado, enquanto aguarda
a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM; 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 (disponível no
interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s);
luvas descartáveis; termómetro; nesta área, tem uma instalação sanitária
devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de
papel, para a utilização exclusiva do afetado.
c) Em situações necessárias, o assistente operacional designado pelo Ponto
Focal, que integra a equipa operativa, acompanha o individuo até à “sala de
isolamento” depois de calçar as luvas e munir-se de máscara cirúrgica e
desinfetante para fornecer à pessoa potencialmente infetada, devendo sempre
que possível assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro);
d) Quando o pedido de assistência partir de um aluno em sala de aula, o
professor deve solicitar ao assistente do piso que atue de acordo com o
referido nos ponto c)
e) O professor providencia o arejamento da sala e solicita, a outro assistente
operacional, a limpeza da zona afetada. Os restantes alunos procedem à
higienização das mãos.
f) O professor deverá dar conhecimento da ocorrência à direção da escola.


Embora ainda sem confirmação de contaminação, de modo a minimizar o risco
de contágio de terceiros e por precaução, o indivíduo deve permanecer com a
máscara cirúrgica, bem como desinfetar as mãos.



A escola deverá informar, caso se trate de um aluno, o respetivo encarregado
de educação.
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O elemento com sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito ou
com sinais e sintomas de COVID-19, deve contatar com o SNS (800242424)



Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: se não se tratar de caso suspeito
de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica; se se
tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao
Médico da Direção-Geral da Saúde (DGS), para validação da suspeição.

Desta validação o resultado poderá ser:
• Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24
define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno,
docente ou assistente não docente.
• Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência
Médica (INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e
Autoridade de Saúde Regional, iniciando- se a investigação epidemiológica e
a gestão de contactos. O Diretor informa de imediato o Delegado Regional de
Educação do Norte sobre a existência do caso suspeito validado.

Os contactos a estabelecer são:
SNS24 – 808 24 24 24
Delegada de saúde – Dra. Ana Júlia Sousa- 255539670
Emergência médica - 112 - com indicação de caso suspeito


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 com outro(s).



O acesso dos outros à área de “isolamento” fica interditado (exceto ao
assistente operacional designado para prestar assistência);



A direção colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos
contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);



A direção informa os restantes elementos da comunidade escolar, da existência
de Caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais,
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mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de
Contingência.


Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à
validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de
Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de
Saúde.

2.2.2- Procedimento imediato após a saída do indivíduo da “sala do isolamento”:
1. Deve ser solicitado aos serviços de limpeza a desinfeção do local afetado.
2. Por local afetado entende-se:
• maçanetas de portas / espaços e outras superfícies tocadas / utilizadas pelo
indivíduo potencialmente infetado.
• todos os postos de trabalho - salas de aula, ginásio, laboratórios, biblioteca, etc.
3. O local afetado deverá ser limpo usando líquido desinfetante:
• em todos os equipamentos de trabalho (telefones, computadores, teclados,
secretárias e outros) nas maçanetas de portas e outras superfícies que possam ter
sido tocadas pelo indivíduo potencialmente infetado. Devem ser tomadas
precauções especiais na limpeza e desinfeção de equipamento elétrico como, por
exemplo, computadores, teclados, material desportivo e de laboratório.
• 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.

ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO
O presente plano de contingência COVID-19 foi elaborado no cumprimento da lei e
de acordo com as diretrizes da Direção-Geral da Saúde e da DGEstE.
A comunicação interna a toda a comunidade escolar do plano de contingência e de
outras informações relevantes será feita, preferencialmente, através dos canais
eletrónicos (sítio Web da EPA, email).
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Este plano será também enviado via e-mail para a DGEstE, Delegado de Saúde
Marco de Canaveses, Centro de Saúde de Marco de Canaveses e para a Câmara
Municipal de Marco de Canaveses.
AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
Este plano será reavaliado e atualizado pela EPA sempre que se julgue necessário
e em articulação com as entidades responsáveis pela Saúde.
A monitorização do cumprimento das medidas que constam deste plano de
contingência é da responsabilidade da Direção da EPA.

2.2.4. Informar e formar os docentes e discentes
− Divulgar o Plano de Contingência específico a todos.
− Esclarecer, mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de forma a,
por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento
das medidas de prevenção que devem instituir.
− In(formar) quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um caso
suspeito na empresa (descritos no ponto 2.2.1).

−

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” um docente ou discente 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:
− docente ou discente do mesmo posto (gabinete, sala, secção, zona até 2
metros13;14) do Caso;
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− docente ou discente que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que
esteve com este em espaço fechado;
− docente ou discente que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos,
talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar
contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias15,16.
− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
− docente ou discente 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).
− docente ou discente 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).
Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente,
deverão ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos,
relativamente ao inicio de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a
Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com escola e o médico, 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 dias19. Como medida
de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias
desde a data da última exposição a caso confirmado.

Aprovado no Conselho Pedagógica de 11 de setembro 2020

A Direção
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