Fluxograma de um Trabalhador com Sintomas de COVID-19 no QES
Trabalhador com sintomas no Colégio

Trabalhador informa Chefia direta da situação
e dirige-se para área de ”isolamento”
CASO SUSPEITO
• infeção respiratória aguda (início
súbito de febre ou tosse ou
dificuldade respiratória), sem outra
etiologia que explique o quadro

Chefia direta informa CGC e assegura
a assistência necessária ao trabalhador

+

• História de viagem ou residência em
áreas com transmissão comunitária
ativa, nos 14 dias antes do início de
sintomas;
OU
• Doente com infeção respiratória
aguda
+
• Contacto com caso confirmado ou
provável de infeção por SARS-CoV-2
ou COVID-19, nos 14 dias antes do
início dos sintomas;

Trabalhador contacta
SNS 24 (808 24 24 24)

SNS 24 questiona o Trabalhador

Caso Suspeito NÃO Validado

Caso Suspeito Validado

Trabalhador Informa Chefia

INEM transporta Trabalhador para
Hospital de Referência

Processo Encerrado
para COVID-19

Colheita de amostras biológicas
no Hospital de referência

SNS 24 define
procedimentos
adequados à situação
clínica do Trabalhador

Chefia informa CGC da
situação clínica do Trabalhador

Chefia direta do
Trabalhador informa CGC do
caso validado

Caso Infirmado

Caso CONFIRMADO

Autoridade de Saúde Local:
- Informa o QES dos resultado
laboratoriais negativos

Autoridade de Saúde Local:
- Informa o QES dos resultado
laboratoriais positivos
- Procede à gestão dos contactos

A CGC
- Veda Acesso à área
de isolamento.
- Colabora com a
Autoridade de Saúde
Local na identificação
de contactos próximos
do Trabalhador
- Informa os
trabalhadores dos
procedimentos
- Informa o médico do
trabalho

O QES providencia a limpeza e
desinfeção da área de isolamento
Processo Encerrado para
COVID-19
Autoridade de Saúde Local levanta
interdição após descontaminação

QES: Queen Elizabeth’s School
CGC: Comissão de Gestão do Coronavírus do QES

Autoridade de Saúde Local informa
DGS das medidas implementadas

Fluxograma de um Aluno com Sintomas de COVID-19 no QES
Aluno com sintomas no Colégio

Aluno é conduzido
para área de ”isolamento”
CASO SUSPEITO
• infeção respiratória aguda (início
súbito de febre ou tosse ou
dificuldade respiratória), sem outra
etiologia que explique o quadro

Professor informa CGC e assegura
a assistência necessária ao Aluno

+

Assistente do Aluno telefona
para Encarregado Educação

• História de viagem ou residência em
áreas com transmissão comunitária
ativa, nos 14 dias antes do início de
sintomas;
OU
• Doente com infeção respiratória
aguda
+
• Contacto com caso confirmado ou
provável de infeção por SARS-CoV-2
ou COVID-19, nos 14 dias antes do
início dos sintomas;

Assistente do Aluno
SNS 24 (808 24 24 24)

SNS 24 questiona
Assistente do Aluno

Caso Suspeito NÃO Validado

Caso Suspeito Validado

Assistente do Aluno informa CGC e
EE do caso não validado

INEM transporta o Aluno para
Hospital de Referência

Processo Encerrado
para COVID-19

Colheita de amostras biológicas
no Hospital de referência

SNS 24 define
procedimentos
adequados à situação
clínica do Aluno

Assistente do Aluno informa da
situação clínica do Aluno

Assistente do Aluno informa CGC e
EE do caso validado

Caso Infirmado

Caso CONFIRMADO

Autoridade de Saúde Local:
- Informa o QES dos resultado
laboratoriais negativos

Autoridade de Saúde Local:
- Informa o QES dos resultado
laboratoriais positivos
- Procede à gestão dos contactos

A CGC
- Veda Acesso à área
de isolamento.
- Colabora com a
Autoridade de Saúde
Local na identificação
de contactos próximos
do Aluno
- Informa os
professores dos
procedimentos
- Informa o médico do
trabalho

O QES providencia a limpeza e
desinfeção da área de isolamento
Processo Encerrado para
COVID-19
Autoridade de Saúde Local levanta
interdição após descontaminação

QES: Queen Elizabeth’s School
CGC: Comissão de Gestão do Coronavírus do QES
EE: Encarregado de Educação

Autoridade de Saúde Local informa
DGS das medidas implementadas

Fluxograma de um Trabalhador do QES com Sintomas de COVID-19 no Domicílio
Trabalhador com sintomas no Domicílio

Trabalhador informa Chefia direta
e mantém-se no seu domicílio
Trabalhador contacta
SNS 24 (808 24 24 24)

SNS 24 questiona o Trabalhador

Caso Suspeito NÃO Validado

Caso Suspeito Validado

Trabalhador Informa Chefia

INEM transporta Trabalhador para
Hospital de Referência

Processo Encerrado
para COVID-19

Colheita de amostras biológicas
no Hospital de referência

SNS 24 define
procedimentos
adequados à situação
clínica do Trabalhador

Chefia informa GGC da
situação clínica do Trabalhador

Chefia direta do
Trabalhador informa GGC do
caso validado

Caso Infirmado

Caso CONFIRMADO

Autoridade de Saúde Local:
- Informa a Empresa dos resultado
laboratoriais negativos

Autoridade de Saúde Local:
- Informa a Empresa dos
resultado laboratoriais positivos
- Procede à gestão dos contactos

Processo Encerrado para
COVID-19

A Empresa providencia a limpeza e
desinfeção da área de isolamento

CASO SUSPEITO
• Infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade
respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro

+

Autoridade de Saúde Local levanta
interdição após descontaminação

+

Autoridade de Saúde Local informa
DGS das medidas implementadas

• História de viagem ou residência em áreas com transmissão comunitária
ativa, nos 14 dias antes do início de sintomas;
OU
• Doente com infeção respiratória aguda
• Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2 ou
COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas;

QES: Queen Elizabeth’s School
CGC: Comissão de Gestão do Coronavírus do QES

Fluxograma de um Aluno do QES com Sintomas de COVID-19 no Domicílio
Aluno com sintomas no Domicílio

EE informa Direção do QES
e o aluno mantém-se no seu domicílio
EE do Aluno contacta
SNS 24 (808 24 24 24)

SNS 24 questiona o EE do Aluno

Caso Suspeito NÃO Validado

Caso Suspeito Validado

EE do Aluno Informa
Direção do QES

INEM transporta Aluno para
Hospital de Referência

Processo Encerrado
para COVID-19

Colheita de amostras biológicas
no Hospital de referência

SNS 24 define
procedimentos
adequados à situação
clínica do Aluno

EE informa Direção do QES
da situação clínica do Aluno

EE do Aluno informa Direção do
QES do caso validado

Caso Infirmado

Caso CONFIRMADO

Autoridade de Saúde Local:
- Informa EE e QES dos resultado
laboratoriais negativos

Autoridade de Saúde Local:
- Informa o EE e QES dos
resultado laboratoriais positivos
- Procede à gestão dos contactos

Processo Encerrado para
COVID-19

CASO SUSPEITO
• Infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade
respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro

+

• História de viagem ou residência em áreas com transmissão comunitária
ativa, nos 14 dias antes do início de sintomas;
OU
• Doente com infeção respiratória aguda

+

O QES providencia a limpeza e
desinfeção da área de isolamento,
sala de aula e outros espaços do
edifício escolar onde tenham
permanecido
Autoridade de Saúde Local levanta
interdição após descontaminação

Autoridade de Saúde Local informa
DGS das medidas implementadas

• Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2 ou
COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas;

QES: Queen Elizabeth´s School
CGC: Comissão de Gestão do Coronavírus do QES
EE: Encarregado de Educação

* Áreas com transmissão comunitária ativa:
Ásia: China, Coreia do Sul, Japão, Singapura
Médio Oriente: Irão
Europa: Regiões de Itália: Emiglia-Romagna,
Lombardia, Piemonte, Veneto

Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (Trabalhadores assintomáticos)
de um Caso confirmado de COVID-19 num Trabalhador no QES
Trabalhador Assintomático

Tipo de exposição

Baixo risco de exposição

Alto risco de exposição

• Automonitorização diária
dos sintomas do COVID-19,
incluindo febre, tosse ou
dificuldade em respirar
• Acompanhamento da
situação pelo médico do
trabalho

• Monitorização ativa pela Autoridade
de Saúde Local durante 14 dias
depois da última exposição.
• Automonitorização diária dos
sintomas do COVID-19, incluindo
febre, tosse ou dificuldade em
respirar
• Restringir o contacto social
indispensável;
• Evitar viajar;
• Estar contactável para monitorização
ativa durante 14 dias desde a última
exposição

CASO SUSPEITO
• Infeção respiratória aguda (início
súbito de febre ou tosse ou
dificuldade respiratória), sem
outra etiologia que explique o
quadro

+

• História de viagem ou residência
em áreas com transmissão
comunitária ativa, nos 14 dias
antes do início de sintomas;
OU
• Doente com infeção respiratória
aguda

Tem sintomas de COVID-19?

+
• Contacto com caso confirmado
ou provável de infeção por SARSCoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias
antes do início dos sintomas;

Procedimentos de Trabalhador
com sintomas no QES

BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO (CASUAL)
• Trabalhador que teve contacto esporádico
(momentâneo) como 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);
• Trabalhador que prestou assistência ao Caso
Confirmado, desde que tenha seguido as medidas
de prevenção (ex. utilização adequada da máscara
e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos)
QES: Queen Elizabeth’s School
CGC: Comissão de Gestão do Coronavírus do QES

SIM

NÃO

Situação encerrada para
COVID-19

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO
• Trabalhador do mesmo posto de trabalho
(gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do Caso
Confirmado;
• Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso
Confirmado ou que esteve com este em espaço
fechado;
• 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.

Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (Alunos assintomáticos)
de um Caso confirmado de COVID-19 num Aluno no QES
Aluno Assintomático

Tipo de exposição

Baixo risco de exposição

Alto risco de exposição

• Automonitorização diária
dos sintomas do COVID-19,
incluindo febre, tosse ou
dificuldade em respirar
• Acompanhamento da
situação pelo médico
assistente

• Monitorização ativa pela Autoridade
de Saúde Local durante 14 dias
depois da última exposição.
• Automonitorização diária dos
sintomas do COVID-19, incluindo
febre, tosse ou dificuldade em
respirar
• Restringir o contacto social
indispensável;
• Evitar viajar;
• Estar contactável (EE) para
monitorização ativa durante 14 dias
desde a última exposição

CASO SUSPEITO
• Infeção respiratória aguda (início
súbito de febre ou tosse ou
dificuldade respiratória), sem
outra etiologia que explique o
quadro

+

• História de viagem ou residência
em áreas com transmissão
comunitária ativa, nos 14 dias
antes do início de sintomas;
OU
• Doente com infeção respiratória
aguda

Tem sintomas de COVID-19?

+
• Contacto com caso confirmado
ou provável de infeção por SARSCoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias
antes do início dos sintomas;

Procedimentos do Aluno com
sintomas no QES

BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO (CASUAL)
• Aluno que teve contacto esporádico
(momentâneo) como 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);

QES: Queen Elizabeth’s School
CGC: Comissão de Gestão do Coronavírus do QES
EE: Encarregado de Educação

SIM

NÃO

Situação encerrada para
COVID-19

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO
• Aluno da mesma sala (gabinete, sala, secção, zona
até 2 metros) do Caso Confirmado;
• Aluno que esteve face-a-face com o Caso
Confirmado ou que esteve com este em espaço
fechado;
• Aluno 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.

