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1. Objetivos 

O “Plano de Contingência da Queen Elizabeth’s School (QES)” pretende antecipar e gerir o 

impacto do atual surto de doença por Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-

19, denominado doravante COVID-19, nos Trabalhadores, Alunos e Prestadores de 

Serviços. 

O objetivo principal do Plano de Contingência é preparar a QES para gerir o risco de infeção 

e enfrentar eventuais casos de doença, minimizando a sua transmissão e o seu impacto 

nas suas instalações e na comunidade. 

O presente Plano foi preparado com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) 

e visa: 

 Preparar a resposta para minimizar as condições de propagação do COVID-19; 

 Definir a estrutura de coordenação para a QES e Prestadores de Serviços; 

 Preparar resposta às necessidades de comunicação para o interior e para o exterior do 

QES e Prestadores de Serviços. 

O Plano de Contingência tem os seguintes objetivos: 

 Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho; 

 Assegurar o funcionamento dos serviços da QES e Prestadores de Serviços; 

 Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio em caso de pandemia; 

 Gerir a informação, interna e externa. 

O Plano de Contingência é aprovado pelo Conselho de Administração da Fundação Denise 

Lester e pela Direção da QES. 

2. Estrutura de gestão do plano 

A gestão da situação de pandemia justifica a criação de Gabinete de Gestão do COVID-19 

(GGCov19), constituído pelo Membro da Direção (Dr.ª Maria Conceição Oliveira Martins), 

pelo outro Membro da Direção (Dr.ª Ana Maria Nunes), pelo Prof. (Dr. Ricardo Gil), pelo 

Prof. (Dr. Ricardo Rodrigues) e pelo Médico do Trabalho (Dr. Basílio Pires)  

Compete ao GGCov19: 

 Divulgar o Plano de Contingência entre todos os que exercem funções na QES e 

Prestadores de Serviços; 

 Manter informados o Conselho de Administração e a Direção sobre a evolução da 

situação; 

 Coordenar as atividades e monitorizar o cumprimento do Plano de Contingência; 
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 Decidir sobre a gestão estratégica face à evolução da situação epidemiológica; 

 Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

 Informar as autoridades de saúde. 
 

3. Ativação e Descativação do Plano 

O Plano de Contingência é ativado por determinação da Direção da QES, mediante parecer 

do GGCov19, sendo, a cada momento, ponderada a abrangência das medidas face aos 

dados disponíveis. 

O Plano de Contingência é desativado pela Direção do QES, na sequência de parecer do 

GGCov19, com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) / Autoridade de 

Saúde Local e visa o restabelecimento das atividades normais na QES e Prestadores de 

Serviços. Com esta desativação deve o GGCov19 definir as medidas de mitigação que 

viabilizem a limitação do risco a longo prazo. 

4. Prevenção e Monitorização 

A prevenção e monitorização inicia-se com a aprovação do presente plano e inclui as 

seguintes medidas: 

a) Como medida excecional, atento o grau de risco atual, desaconselhar aos trabalhadores 

e prestadores de serviços da Escola qualquer viagem ao estrangeiro e em particular para 

as zonas consideradas de risco, com a necessidade absoluta de aviso à Direção. No caso 

de ainda assim a viagem se realizar, informar da data da partida e da data da chegada 

não sendo permitida a entrada ao serviço sem a prévia autorização da linha SNS24 ou 

da Autoridade de Saúde Local. 

b) Acompanhamento das orientações transmitidas pela Direção-Geral da Saúde; 

c) Divulgação de informação relativa ao COVID-19; 

d) Divulgação de medidas preventivas (higienização das mãos; etiqueta respiratória; 

procedimentos de colocação de máscara cirúrgica; procedimentos de conduta social); 

e) Identificação dos serviços essenciais ao funcionamento da QES e definição da 

necessidade de equipamentos (computadores, telemóveis) a distribuir a alguns 

trabalhadores da QES; 

f) Identificação dos trabalhadores de risco e de dever especial (referidos nos Grupos de risco 

em FAQS DGS e/ou www.sns24.gov.pt); 

g) Preparação de instalações adequadas para servirem de área de isolamento; 

A área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e 

laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área deverá estar equipada com : telefone; cadeira 

ou marquesa (para descanso e conforto, enquanto se aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

about:blank
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kit com água, leite e alguns alimentos não perecíveis (incluindo bolachas para diabéticos); contentor de resíduos (com 

abertura não manual e saco de plástico com espessura de 50 ou 70 micra); solução antisséptica de base alcoólica - SABA 

(disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; 

termómetro; antipiréticos. Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva de quem apresenta sintomas 

(Caso Suspeito). 

h) Reforço e dispersão pelos espaços na QES e pelos Trabalhadores e Prestadores de 

Serviços; de soluções antisséticas de base alcoólica – SABA (vulgo desinfetantes); 

i) Existência de máscaras, termómetros por infravermelhos e de outros instrumentos 

necessários à prevenção e combate à contaminação; 

j) Existência de kits para os que desempenham funções no Gabinete Médico, composto por 

bata descartável, máscaras cirúrgicas FPS II ou IIR ou KN95, vestuário médico (tipo 

pijama cirúrgico – túnica e calças), luvas e viseiras; 

k) Reforço da higienização dos sanitários (após limpeza regular é aplicado desinfetante) e 

de superfícies mais manuseadas (por exemplo: maçanetas de portas, corrimãos, botões 

dos elevadores e teclados dos computadores); 

l) Elaboração de comunicação às empresas fornecedoras que prestam serviços na QES das 

medidas sanitárias a adotar na sua vinda à QES.  

Inclui ainda: 

 Para todos aqueles que tenham regressado de viagens, independentemente de 

apresentarem sintomas sugestivos de doença respiratória, a obrigação de contactar 

a Saúde 24: 808 24 24 24 (SNS24), informando sobre a sua história de viagem e de 

seguirem as orientações que vierem a ser indicadas; 

 Todos aqueles a quem for recomendado pelo SNS24 ou pela Autoridade de Saúde 

Local, algum período de quarentena têm a obrigação de informar a sua situação à 

Direção da QES (Telefone: 218 410 140); 

 Estas medidas aplicam-se a todos aqueles que exerçam funções na QES, 

abrangendo também as empresas externas que com ele têm alguma ligação. 

5. Resposta a um caso suspeito 

A resposta a um caso suspeito deve ser ativada quando for identificado um trabalhador ou 

aluno suspeito de estar infetado por COVID-19. De igual modo, deve ser ativada quando 

for confirmado o caso suspeito de um Prestador de Serviços que exerça funções com caráter 

de regularidade na QES. Por último, deve ser ativada a resposta sempre que existam 

orientações da Direção-Geral da Saúde nesse sentido, independentemente de confirmação 

de caso suspeito. 



6 

 

 

A resposta inclui, entre outras, as seguintes medidas:  

a) acionamento da área de isolamento; 

b) definição dos postos de trabalho que possam ficar temporariamente desativados e 

dispensados os respetivos trabalhadores de comparecer ao serviço; 

c) determinação de casos em que se justifique o trabalho à distância, com recurso a meios 

tecnológicos de informação e comunicação; 

d) fornecimento a funcionários dos equipamentos (computadores, telemóveis) adequados 

para garantia dos serviços administrativos essenciais; 

e) restrição de reuniões presenciais ao mínimo essencial, devendo ser privilegiada a reunião 

à distância, através de meios tecnológicos de informação e comunicação; 

f) comunicação aos funcionários dos procedimentos sobre justificações de faltas* no caso 

de ausência relacionada com o COVID-19; 

* (Despacho n.º 2875-A/2020 - Diário da República n.º 44/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-03 Gabinetes das 

Ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde). 

6. Caracterização da doença do coronavírus 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença infeciosa no ser 

humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença 

mais grave, como pneumonia. Como um grupo, os coronavírus são comuns em todo o 

mundo. O SARS-COV-2 é uma nova estirpe de coronavírus identificada pela primeira vez na 

cidade de Wuhan, China, em Dezembro de 2019. 

6.1. Definição de caso suspeito 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, e foi 

assumida pela Direção-Geral da Saúde como aquela que deve ser adotada: 

 Critérios clínicos: 

a) Sugestivo de infeção respiratória aguda com pelo menos um dos seguintes 

sintomas: 

i. Tosse ou agravamento do padrão habitual, associada a cefaleias ou mialgias, ou; 

ii. Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível, ou; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível. 

b) Anosmia (perda do paladar), ageusia (falta de paladar) ou disgeusia (alteração do 

paladar) de início súbito. 
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 Critérios epidemiológicos: História de viagem para áreas com transmissão comunitária 

ativa nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou contacto com caso confirmado ou 

provável de infeção por COVID-19, nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou 

permanência em instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19 ou 

doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra 

etiologia. 

6.2. Transmissão da infeção 

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

 Contacto direto: 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; 

 Contacto indireto: contacto das mãos, com a boca, nariz ou olhos depois do toque 

com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-COV-2. 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas por tosse, espirro ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar 

na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados 

em espaços fechados. 

Não há necessidade de alterar a forma como se lida com o correio, encomendas ou 

alimentos recebidos das regiões afetadas. O vírus não sobrevive por longos períodos fora 

do corpo; e, portanto, é altamente improvável que o COVID-19 se possa espalhar pelo 

correio ou encomendas. É também altamente improvável que o COVID-19 se possa 

espalhar através dos alimentos. 

6.3. Equipamentos de Proteção 

A decisão de utilização de máscaras em permanência, designadamente, por pessoas com 

infeções respiratórias, foi tornada obrigatória pela DGS em espaços confinados, tendo em 

conta a evolução da crise e as recomendações das autoridades de saúde, não sendo, assim, 

permitida a entrada nas instalações da QES a quem não for portador da máscara de 

proteção respiratória adequada com exceção dos alunos. 
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6.4. Gabinete Médico de Medicina no Trabalho/Sala de isolamento 

O Gabinete de Medicina do Trabalho, por decisão do GGCov19, cessa temporariamente a 

sua atividade de rotina; e, nesta situação de pandemia, passa a competir-lhe: 

 Apoiar o encaminhamento dos casos suspeitos; 

 Estar ao corrente da evolução dos casos confirmados que existentes e dos contactos 

próximos na comunidade escolar; 

 Solicitar os exames complementares necessários a quem regressa de incapacidade 

temporária para o trabalho - baixa - por ser caso positivo ou por ter estado de 

quarentena. 

7. Procedimentos 

7.1. Procedimento num caso suspeito no QES 

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

epidemiológica, ou qualquer trabalhador que tenha conhecimento de algum colega ou aluno 

com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, deve informar, de imediato a 

Direção e a GGCov19 (218 410 140) e aguardar as respetivas instruções, para 

encaminhamento para a Sala de Isolamento. No caso de se tratar de um aluno será 

contactado o respetivo encarregado de educação. 

Sempre que possível, deve ser assegurada a distância de segurança (superior a 1 metro) 

do doente. Quem acompanhar o doente deve colocar, momentos antes de se iniciar esta 

assistência, uma máscara e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções 

básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o 

doente. 

O doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 

(808 24 24 24) e deve colocar a máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. No 

caso de um aluno será o acompanhante / encarregado de educação que contacta o SNS 24. 

A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente. 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 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, deve ser substituída por outra. 
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O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Trabalhador doente ou o Acompanhante / 

Encarregado de Educação do aluno 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 ou o Acompanhante / Encarregado de 

Educação do aluno: 

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica do doente; 

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta as autoridades 

competentes e o GGCov19 a Autoridade de Saúde Local. 

Desta validação o resultado poderá ser: 

7.1.1. Caso Suspeito Não Validado. 

Este caso fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos habituais e 

adequados à situação clínica do doente, o qual informa o GGCov19 e a Direção da QES (no 

caso de um aluno essa informação é efetuada pelo acompanhante /encarregado de 

educação). 

7.1.2. Caso Suspeito Validado 

 Na situação de caso suspeito validado pela SNS 24 o doente deverá permanecer na área 

de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita) e 

será contactada, de imediato, a Autoridade de Saúde Local; 

 Se lhe for indicado recorrer ao Serviço de Urgência, aguarda até à chegada da equipa 

do INEM, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas 

as amostras biológicas para os testes laboratoriais; 

 Se lhe for indicado pela Autoridade de Saúde o isolamento em casa ou a indicação para 

a avaliação clínica em área dedicada ao COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários, a 

deslocação deve ser feita em viatura própria ou do encarregado de educação no caso 

de se tratar de um aluno. Não sendo possível, deverá utilizar viatura de transporte 

individual. Em qualquer dos casos durante a deslocação, o caso suspeito validado e o (s) 

respetivo (s) acompanhante (s) devem usar máscara. É proibida a deslocação em 

transporte público coletivo; 

 No caso de a Autoridade de Saúde prescrever o teste para SARS-COV-2 ao Caso Suspeito 

Validado, este é encaminhado por esta Autoridade para o local da sua realização; 
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 Enquanto o caso suspeito validado aguarda o resultado do teste SARS-COV-2, a 

Autoridade de Saúde esclarece o trabalhador ou o encarregado de educação do aluno 

sobre os procedimentos a seguir; 

 O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência); 

 O GGCOV19 colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos 

próximos do doente (Caso Suspeito Validado) e nas medidas que esta autoridade possa 

vir a implementar sejam elas a nível individual ou coletivas; 

 A Direção da QES informa os restantes trabalhadores / encarregados de educação dos 

alunos da existência de Caso Suspeito Validado, através dos meios de comunicação mais 

expeditos. 

A área de “isolamento” fica interditada até à validação da descontaminação (limpeza e 

desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela 

Autoridade de Saúde. 

 O GGCOV19 determinará a limpeza e desinfeção da área de isolamento, bem como do 

local de trabalho / sala de aula do caso suspeito validado e determinará o 

armazenamento dos resíduos do doente em saco de plástico, que devem ser segregados 

durante 24 horas e colocados em contentores de resíduos coletivo (nunca em 

ecopontos);  

 Será reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo caso suspeito validado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

 Será dada especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho / sala de aula 

do Caso Suspeito Validado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). 

O Caso Suspeito Validado que tenha tido um teste laboratorial positivo para COVID-19 é 

denominado Caso Confirmado e só pode regressar ao QES após determinação de cura com 

confirmação escrita da Autoridade de Saúde Local. 

7.2. Procedimento num Caso Suspeito Fora do QES 

O trabalhador ou aluno não deverão deslocar-se à escola antes de contactar a linha de 

telefone 808 24 24 24 (SNS24) e agir conforme as instruções que lhe sejam comunicadas. 

De seguida o Trabalhador ou o Encarregado de Educação do Aluno deverão contactar a 

Direção da QES (218 410 140) e explicar a sua situação clínica e laboral (relativa à falta ao 

trabalho ou às aulas). Deve proceder conforme as instruções que receber. 
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A Direção do QES informa o GGCOV19 e este contacta, de imediato, a Autoridade de Saúde 

Local. O GGCOV19 colabora com a Autoridade de Saúde na identificação dos contactos 

próximos e nas medidas que esta Autoridade possa vir a implementar sejam elas a nível 

individual ou coletivas. 

7.3. Procedimento de Vigilância de Contactos Próximos 

Considera-se “contacto próximo” alguém 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 alguém do mesmo posto de trabalho (sala 

de aula, gabinete, sala, zona até 2 metros) que esteve frente a frente durante 15 minutos 

ou mais com um caso de COVID-19 ou que esteve em contacto físico direto com o caso 

de COVID-19 ou em contacto direto desprotegido com secreções contaminadas de um 

caso COVID-19 ou com este em espaço fechado (coabitação, sala de aula, gabinete, 

sala, secção, sala de espera até 2 metros) durante 15 minutos ou mais ou que partilhou 

com um caso de COVID-19 loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias ou que viajou com um caso COVID-19 em meio de transporte que não 

tenha boa ventilação, não efetue paragens frequentes com abertura de portas ou que 

não tenha redução da lotação máxima ou ainda que tenha estado desprotegido em locais 

de prestação de cuidados de saúde com casos de COVID-19 ou em locais de colheita 

laboratorial de produtos biológicos infetados com SARS-COV-2. 

 “Baixo risco de exposição”, é definido como alguém que teve contacto frente a frente 

com um caso de COVID-19 a uma distância a mais de 2 metros e durante menos de 15 

minutos ou que esteve em contacto em ambiente fechado com caso de COVID-19 

durante menos de 15 minutos ou contacto protegido durante 15 minutos ou mais ou que 

viajou com caso de COVID-19 em transporte com as regras de distanciamento, 

ventilação e lotação adequadas ou teve um contacto esporádico (em 

movimento/circulação) com o caso COVID-19 ou que prestou assistência ao caso 

COVID-19, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada 

da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos) ou que esteve exposto em 

locais de prestação de cuidados de saúde sem prestação direta de cuidados a casos de 

COVID-19 sem utilização de equipamentos de proteção individual. 
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O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data 

da última exposição ao caso confirmado. 

A vigilância de contactos próximos com “alto risco de exposição” implica: 

 Isolamento profilático 

 Realização de teste laboratorial para deteção de SARS-COV-2. 
NOTA: um resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento do período de isolamento 

profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição. 

 Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local / Médico de Família durante 14 dias 

desde a última exposição; 

 Não se deslocar ao QES nesses 14 dias; 

 Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

 Restringir o contacto social ao indispensável; 

 Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias desde a data da última 

exposição. 

A vigilância de contactos próximos com “baixo risco de exposição” implica: 

 Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar desde a data da última exposição* 

* É efetuada pelo próprio ou pelo encarregado de educação do aluno e 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. 

8. Comunicação 

A Direção do QES preparará um plano de comunicação com a identificação dos alvos da 

comunicação e conteúdo da informação: 

a) Aos trabalhadores e encarregados de educação dos alunos: 

 Informação sobre a situação; 

 Procedimentos especiais a observar para limitar contágio e propagação. 

b) Prestadores de serviços externos. 

c) Entidades externas, sempre que se justifique. 

9. Localização da área de isolamento 

Existe uma sala designada por Gabinete Médico que se localiza perto da entrada principal 

do Colégio e uma sala contígua, que têm perto uma casa de banho ampla, a qual em caso 

de necessidade, poderá ficar afeta apenas a estas duas salas destinadas ao isolamento de 

um caso suspeito. 
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10.  Reabertura do Queen Elizabeth’s School 

A reabertura total do QES, no dia 14 de setembro, obrigou à implementação de um conjunto 

de medidas com a finalidade de reduzir os riscos de qualquer contágio dentro do QES e que 

transmitam confiança e segurança aos nossos alunos, encarregados de educação e 

trabalhadores.  

As medidas a implementar, seguindo as normas emanadas da DGS e os requisitos adicionais 

internamente definidos, são as seguintes: 

10.1. Procedimentos específicos para trabalhadores e prestadores de 

serviços  

10.1.1. Procedimentos a adotar pelos trabalhadores 

No acesso às instalações e na utilização das diferentes áreas (salas de aula, instalações 

sanitárias, refeitório) 

 À entrada do QES procede-se à medição de temperatura, não se efetuando qualquer 

registo; 

 Quando a temperatura seja superior a 37,6º, o trabalhador deve abandonar as 

instalações e contactar o seu médico assistente. Deve solicitar que a Direção do QES 

seja imediatamente informada; 

 Sendo a temperatura normal deve proceder à desinfeção das mãos em dispensador 

colocado antes da entrada e colocar obrigatoriamente máscara; 

 No trajeto para o seu local de trabalho deve cumprir os procedimentos de segurança, 

evitando contacto com superfícies e mantendo distâncias de segurança; 

 Ao chegar ao posto de trabalho deve proceder à lavagem de mãos ou desinfeção com 

solução anti-séptica de base alcoólica ou solução à base de álcool, higienização dos 

equipamentos de trabalho e verificação do equipamento de proteção individual (EPI) que 

utilizará na jornada de trabalho; 

 Durante a jornada de trabalho deve proceder a uma higienização regular das mãos e 

verificação dos EPI e outros equipamentos de trabalho; 

 Quando em circulação e utilização de áreas de serviço (instalações sanitárias, refeitório, 

etc.) deve respeitar os procedimentos específicos que estejam afixados em cada local, 

mantendo o dever geral de distância de segurança e utilização de máscara; 

 Quando, no decurso da jornada de trabalho, surja algum sintoma ou indisposição 

suspeita aplicar-se-ão os procedimentos previstos no plano de contingência que se 

mantêm em plena eficácia nesta fase; 



14 

 

 

 No fim da jornada de trabalho e na saída das instalações, deve manter os deveres gerais 

de distanciamento social e evitar contacto com superfícies; 

10.1.2. Procedimentos a adotar pelos trabalhadores quando fora das instalações 

e fora do período de trabalho 

 O trabalhador deve cumprir as normas gerais de prevenção e segurança, bem como o 

plano de contingência e os procedimentos específicos que o QES tenha determinado; 

 Caso surja algum sintoma, não se deve deslocar ao QES, devendo informar a Direção da 

impossibilidade de comparecer e do respetivo motivo;  

 Caso não tenha sintomas, mas suspeite de que tenha estado em situação de risco de 

contágio, deve proceder conforme o ponto anterior; 

10.2. Zona de Refeitório 

10.2.1. Normas gerais 

 É obrigatório o uso de máscara. São disponibilizadas 2 máscaras a cada trabalhador por 

cada dia em que esteja ao serviço ou substituídas sempre que se justificar. 

  A utilização de luvas e de viseira tem carácter facultativo mas o QES disponibiliza as 

mesmas mediante solicitação expressa do trabalhador. A sua utilização não invalida o 

uso obrigatório da máscara.  

 São colocados, em abundância, dispensadores de solução anti-séptica de base alcoólica 

ou solução à base de álcool. 

 Nas zonas de trabalho existirão postos de limpeza e higienização das áreas e material 

de trabalho.  

 Para o refeitório, são adotados procedimentos que permitem limitar o número de 

utilizadores em simultâneo. 

10.2.2. Instalações sanitárias 

 É sempre disponível material que permita a lavagem frequente das mãos com água e 

sabão e a respetiva secagem com toalhetes de papel de uso único. 

 Mantêm-se, sempre que possível, as portas abertas.  

 São disponibilizados recipientes próprios para a colocação de lixo e de outros resíduos.  

10.3. Informação e formação aos trabalhadores 

10.3.1. Informação e formação específica a prestar a todos os trabalhadores 

a) Plano de contingência 
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b) As precauções básicas de prevenção e controlo de infeção relativamente ao COVID-19, 

incluem os seguintes procedimentos:  

 Higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante 

pelo menos 20 segundos usar desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 

70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até estarem 

secas; 

 Etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar lenço de 

papel que depois deve ser imediatamente deitado ao lixo; higienizar as mãos sempre 

após tossir ou espirrar e depois de se assoar; evitar tocar nos olhos, nariz e boca 

com as mãos; 

 Conduta social: alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores e 

entre estes e os alunos, evitando (quando possível) o contacto próximo, apertos de 

mão, beijos, reuniões presenciais e não partilhar comida, utensílios, copos e toalhas. 

c) Como cumprir a auto-monitorização diária para avaliação da febre (medir a temperatura 

corporal e registar o valor e a hora de medição), verificação de tosse ou dificuldade em 

respirar;  

d) Como cumprir as orientações da Direcção-Geral de Saúde para limpeza de superfícies no 

QES.  

10.4. Reabertura da Creche e Pré-Escolar 

A reabertura da Creche ocorreu no dia 18 de maio e a reabertura do pré-escolar no dia 1 

de junho. 

A utilização de máscaras é obrigatória no QES para todo o pessoal docente, pessoal não 

docente, encarregados de educação, fornecedores e prestadores de serviços, com exceções 

durante a alimentação. 

Os encarregados de educação ou qualquer pessoa não relacionada com o QES não pode 

entrar no edifício exceto no horário pós-laboral e pós-letivo com marcação prévia. 

À entrada é efetuada a medição da temperatura a todos os alunos, sem registo da mesma, 

os que registarem 37,6º C ou mais não poderão entrar. Todos os alunos devem higienizar 

as mãos. 

Qualquer aluno com sintomatologia compatível com COVID-19, nomeadamente febre 

≥ 38ºC é encaminhado para a área de isolamento e seguir-se-ão os procedimentos relativos 

a “Caso Suspeito” de acordo com o ponto 7.1 deste plano. 
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10.4.1. Preparação prévia da reabertura da Creche  

 Limpeza das instalações; 

 A higienização dos espaços feita em conformidade com a Orientação 014/2020 da DGS; 

 Preparação de espaços sujos e espaços limpos e estabelecimento de diferentes circuitos 

de entrada e saída sempre que possível; 

 Reorganização dos serviços administrativos, privilegiando os meios digitais; 

10.4.2. Condições de funcionamento da Creche 

 Funcionamento das atividades educativas, entre as 9h e as 16h50m, devendo este 

horário ser flexibilizado adequando-se às necessidades dos encarregados de educação, 

não devendo a criança permanecer no recinto escolar por período superior ao 

estritamente necessário.  

 A realização das entradas e saídas das crianças no edifício escolar faz-se utilizando o 

campo de jogos, a porta principal e a porta do alpendre, evitando o cruzamento de 

membros da comunidade escolar; 

 Circuitos de comunicação com os encarregados de educação, assegurando que a 

passagem de informação relativamente aos seus educandos é devidamente efetuada. 

Deve ser privilegiado, sempre que possível, canais de comunicação digital, 

nomeadamente o Office 365 Educação e a ferramenta Teams… 123 Ensino em Casa; 

 Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola; dispor de sinalética que 

seja indicativa das regras de distanciamento físico entre os alunos;  

 Hora de almoço, desfasada entre turmas, de forma a respeitar as regras de 

distanciamento e evitando a concentração de alunos;  

 Lavagem e desinfeção das mãos antes e após as refeições; 

 Cuidados excecionais na disponibilização das refeições trazidas de casa as quais devem 

vir devidamente acondicionadas, com os recipientes desinfetados e identificadas (nome 

da criança e turma);  

 Limpar e higienizar as mesas do refeitório, após cada utilização; 

 Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar nas salas de aula e refeitório; 

 Manter abertas, sempre que possível, as portas e janelas das várias salas, para evitar 

toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados, não 

comprometendo a segurança das crianças;  

 Assegurar a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento 

das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente);  

 Se um professor faltar, deve ser assegurada a sua substituição. Deve sempre ser 

garantida a permanência dos alunos em sala de aula, em atividades normais. 
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10.4.3. Assiduidade nas atividades educativas presenciais  

Se um aluno se encontrar num grupo de risco, a escola facilita o apoio remoto, à 

semelhança do que deverá acontecer em todos os casos de doença prolongada. 

10.4.4. Normas de Conduta Reguladoras do Funcionamento da Creche  

 Adaptação das regras quanto à lotação das salas da creche constantes do artigo 7.º da 

Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto, adequando-se a cada caso concreto.  

 Garantir uma redução do número de crianças por sala de forma a que seja maximizado 

o distanciamento entre as mesmas, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades lúdico-pedagógicas; 

 Maximização do distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, berços 

e /ou espreguiçadeiras, pelo cumprimento da distância de 1,5-2 metros entre crianças;  

 Na hora da sesta é preservada a distância supramencionada entre os catres, mantendo 

as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas. As crianças dormirão nas 

respetivas salas de aula;  

 A limpeza e descontaminação são reforçados antes e depois da sesta, de acordo com a 

Orientação 014/2020 da DGS;  

10.4.5. Organização das Atividades Educativas 

 As crianças e funcionários mantêm-se em salas fixas e os espaços definidos em função 

do número das turmas deste estabelecimento de ensino, de forma a evitar a 

concentração de crianças; 

 É mantida a mesma sala de atividades para cada grupo de crianças;  

 As atividades são desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, apoiadas pelos docentes de cada turma;  

 Os espaços não afetos à atividade educativa, não são utilizados, à exceção do espaço 

de refeitório;  

 As janelas e portas mantêm-se abertas, sempre que possível, potencializando o 

arejamento de todos os espaços.  

10.4.6. Organização da sala de atividades 

O acesso à sala de atividades é limitado ao grupo e a docentes afetos à mesma. A sala de 

atividades é organizada do seguinte modo:  

 Todos os acessórios não essenciais para as atividades lúdico-pedagógicos são removidos 

das salas, contribuindo para o reforço da limpeza e desinfeção do espaço e dos materiais 

necessários;  
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 As crianças que não tenham a locomoção adquirida, que tenham de estar em berços ou 

espreguiçadeiras, terão um equipamento por criança;  

 As crianças da creche e jardim-de-infância devem trazer um par de sapatos extra que 

será apenas utilizado dentro do interior do edifício escolar, devendo os sapatos da rua 

ficar guardados num local definido para o efeito; 

 Nas salas em que as crianças se sentem ou circulem no chão, o corpo docente e não 

docente deverá utilizar outro calçado que não o da rua ou colocar uma proteção nos 

sapatos, como já é habitual nas salas do berçário;  

 Para cada atividade existe o material individual necessário; 

 As crianças não devem partilhar objetos e os mesmos são devidamente desinfetados, 

entre utilizações; 

 Os brinquedos são desinfetados regularmente, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia;  

 Não é permitido que as crianças tragam brinquedos ou outros objetos de casa não 

necessários para a escola;  

 A segurança ambiental e de higiene, na hora da sesta, efetua-se preservando 1,5 a 2 m 

de distância entre os catres, mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças 

alternadas;  

 É utilizado um catre por criança, e esta utilizará sempre o mesmo; 

10.4.7. Acesso às instalações 

 Quanto à chegada e saída da escola, as crianças serão entregues/recebidas 

individualmente no exterior, à porta do estabelecimento escolar, evitando a circulação e 

o cruzamento dos encarregados de educação ou familiares à entrada da instituição;  

 Os pais e familiares não devem entrar no espaço escolar, devendo ser limitado, o número 

de adultos autorizados a entregar/recolher cada criança;  

 Nos períodos de acolhimento, as crianças deverão ser entregues a um profissional 

destacado para o efeito, à educadora, professora de inglês ou a uma auxiliar de ação 

educativa;  

10.4.8. Cuidados genéricos nas rotinas com as crianças  

Os profissionais, ao lavar, alimentar e/ ou cuidar de crianças muito pequenas devem:  

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

 Limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em recipiente próprio;  

 Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de uma criança;  

 Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções, lavando de 

seguida as mãos. Esta troca de roupa deve estender-se às crianças.  
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10.4.9. Refeições  

 Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 

mantidas; 

 A deslocação para a sala de refeições, será desfasada para diminuir o cruzamento de 

crianças. Considerar-se-á servir as refeições na sala de atividades, se necessário; 

 Antes do início das refeições, as crianças lavam as mãos e são ajudadas para o fazer de 

forma correta; 

 Os lugares na mesa estão marcados e assegurado o máximo distanciamento físico 

possível (1,5-2 m) entre as crianças;  

 Será realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas nas trocas 

entre os turnos (mesas, bancos e as cadeiras da papa);  

 Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos pais são colocados em sacos 

descartáveis; 

 As pausas para almoço ocorrerão de modo a garantir o afastamento físico entre os 

profissionais de educação.  

10.4.10. Utilização da casa de banho e mudança de fralda  

 A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras é reforçada 

frequentemente; 

 As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para evitar o 

contacto constante com as mesmas;  

 Devem ser assegurados os cuidados usuais 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 deve ser colocada num saco fechado para entrega aos pais 

aquando da recolha da criança.  

10.4.11. Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade 

 São cancelados, as festas internas com assistência, as reuniões de pais presenciais, a 

natação e o ballet. 

 O número de brinquedos, por sala, deve ser reduzido e são removidos, os brinquedos 

que não são facilmente laváveis (p.e. peluches, mantas e almofadas, tapetes, entre 

outros);  

 As atividades são desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos de crianças 

ou individualmente, com o apoio de docentes; 

 Na creche, sempre que possível, os grupos de crianças mantêm-se em salas separadas;  
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O projeto pedagógico da creche, definido nos termos do artigo 6.º da Portaria n.º 262/2011, 

de 31 de agosto, deverá sofrer as devidas adaptações, sendo eliminadas todas as atividades 

extra, com exceção de atividades terapêuticas e/ou de intervenção precoce na infância.  

11. Primeiro ciclo 

A reabertura do primeiro ciclo ocorreu a 14 de Setembro. 

A utilização de máscaras é obrigatória no QES para todo o pessoal docente, pessoal não 

docente, encarregados de educação, fornecedores e prestadores de serviços, com exceções 

durante o período de alimentação e nas aulas de atividade física. 

Os encarregados de educação ou qualquer pessoa não relacionada com o QES não pode 

entrar no edifício exceto no horário pós-laboral e pós-letivo com marcação prévia. 

À entrada é efetuada a medição da temperatura a todos os alunos, sem registo da mesma, 

não podendo entrar o aluno que registe temperatura de 37,6ºC ou superior. Todos os 

alunos higienizam as mãos, com solução alcoólica 

Qualquer aluno com sintomatologia compatível com COVID-19, nomeadamente febre 

≥ 38ºC, é encaminhado para o local de isolamento e seguir-se-ão os procedimentos 

relativos a “Caso Suspeito” de acordo com o ponto 7.1 deste plano. 

11.1. Assiduidade nas atividades educativas presenciais  

Se um aluno se encontrar num grupo de risco, a escola facilita o apoio remoto e assíncrono, 

à semelhança do que deverá acontecer em todos os casos de doença prolongada.  

11.2. Organização das atividades educativas 

 Os alunos estão organizados em turmas. Nas salas de aula o distanciamento entre os 

alunos tem um valor mínimo de 1 metro, sempre que possível; 

 As mesas são dispostas em fila, de frente para o quadro, de forma a que os alunos 

fiquem de costas uns para os outros (as mesas não podem estar em forma de U); 

 Na organização dos horários e circuitos evitaremos o cruzamento entre os alunos das 

diferentes turmas; 

 Os alunos e funcionários são organizados em salas fixas; 

 Os espaços, não afetos à atividade educativa, não devem ser utilizados, à exceção do 

espaço de refeitório;  

 As janelas e portas deverão manter-se abertas, sempre que possível, potencializando o 

arejamento de todos os espaços;  
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11.2.1. Refeições  

 Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 

mantidas; 

 A deslocação para a sala de refeições, é desfasada para diminuir o cruzamento de 

crianças;  

 Antes do início das refeições, as crianças devem lavar as mãos e ser ajudadas a fazê-lo 

de forma correta; 

 Os lugares na mesa estão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível entre as crianças;  

 É realizada adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas nas trocas de turnos 

(mesas e bancos do refeitório);  

11.2.2. Utilização da casa de banho 

 A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras é feita frequentemente; 

 As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para evitar o 

contacto com as mesmas;  

 É, assegurada, a higienização das mãos das crianças, após a utilização das instalações 

sanitárias; 

11.2.3. Atividades lúdicopedagógicas 

 São cancelados, as festas internas com assistência, as reuniões de pais presenciais, as 

visitas de estudo, natação, ballet e salas de estudo; 

 As atividades são desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos de crianças 

ou individualmente, apoiadas pelos docentes. 
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Anexo 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 num 
Trabalhador no QES. 
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Anexo 2. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 num 
Aluno no QES. 
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Anexo 3 Folheto a colocar na receção do Gabinete Médico 
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Anexo 4 Folheto a distribuir Trabalhadores e Encarregados de Educação no QES 
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Anexo 5 Folheto a distribuir Trabalhadores e Encarregados de Educação no QES 
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Anexo 6 Folheto a distribuir aos trabalhadores, fornecedores e prestadores de 
serviços 
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Anexo 7 Folheto a distribuir aos trabalhadores, fornecedores e prestadores de 
serviços 
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Anexo 8 Folheto (tríptico) a distribuir aos trabalhadores do QES, fornecedores e 
quando aplicável aos Encarregados de Educação dos Alunos. 
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Anexo 9 Folheto (frente e verso) a distribuir só aos trabalhadores do QES 
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Anexo 10. Folheto sobre sintomas do COVID-19, constipação e gripe 
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Anexo 11. Folheto sobre higienização das mãos com água e sabão 
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Anexo 12. Díptico a entregar aos trabalhadores. 
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Anexo 13 Lista de contactos úteis 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Largo Prof. Arnaldo Sampaio 1549-010 Lisboa  

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 

 217 211 862 – 217 211 801  

AUTORIDADE DE SAÚDE REGIONAL 

Av. E.U.A. Nº 75, 6º Piso. 1749-096 Lisboa  

 218 425 143  

SNS 24 –  808 24 24 24 
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Anexo 14. Minuta dirigida aos Encarregados de Educação perante um caso 
confirmado de COVID-19 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação, 

Informamos que foi confirmado um caso de COVID-19 no nosso estabelecimento de ensino que o 

seu educando frequenta. 

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas 

respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se 

desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza 

respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros 

sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar 

ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também 

não apresentar sinais ou sintomas. 

O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local, a implementar as 

medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. 

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao 

surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da comunidade escolar ou do seu 

ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e 

contactar os serviços de saúde por telefone (SNS 24 – 808 24 24 24). 

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo de momento 

necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas. 

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt). 

Com os melhores cumprimentos, 

[Assinatura do Diretor da Escola] 
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14. Introdução 

O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e papelão) 

a alguns dias (plástico e aço inoxidável). Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação. 

Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, de acordo 

com as suas características, por forma a permitir a renovação do ar interior, idealmente, através 

de ventilação natural pela reabertura de portas e janelas. 

Os profissionais de limpeza devem seguir as diretivas que constam deste documento e que foram 

emanadas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral 

de Saúde e a colaboração das Forças Armadas. 

15. Limpeza e desinfeção 

Limpeza - é o processo através do qual se remove fisicamente a sujidade de um objeto ou 

superfície.  

A limpeza com água e sabão ou detergente remove cerca de 80% de microrganismos, proteínas 

e outra matéria orgânica que constitui para estes, fontes de nutrientes e proteção. 

 A remoção prévia de matéria orgânica (limpeza) é uma condição necessária para a desinfeção 

ou esterilização de materiais.  

Nada deve ser desinfetado sem que previamente seja limpo. 

A desinfeção - por sua vez é o conjunto de medidas utilizadas para destruição dos 

microrganismos patogénicos mediante a aplicação de agentes químicos (produtos químicos 

desinfetantes) ou físicos (ex: ação térmica, ação de radiação). 

16. Frequência de limpeza 

As frequências de referência são: 

 Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

 Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de 

contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

 Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma; 

 Salas de professores – de manhã e à tarde; 

 Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, especialmente 

as mesas e zonas de serviço. 



20 de outubro de 2020 ................................................................................................ Página 5 

 

 

17. Desinfeção de áreas 

O profissional deve: 

 Usar equipamentos de proteção individual (EPI); 

 Entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e com o material de 

limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos; 

 Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível; 

 Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a 

porta de entrada/saída; 

 Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas 

das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e 

outros) e áreas mais frequentadas; 

 Depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados (de cor diferente dos habituais, ou 

devidamente identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco; 

 No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas; 

 Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; 

 Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

 Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 

 Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 

 Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria hermeticamente 

fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI 

descartáveis nos sacos de resíduos; 

 Colocar os sacos do lixo no contentor de resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, 

em caso algum, ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem depositados no ecoponto. 

18. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares 

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas: 

a) Agentes de desinfeção: 

Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%. Se 

tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 

70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as indicações do anexo I. 

b) Método de aplicação: 

A limpeza deve ser húmida com: 

 Balde e esfregona para o chão; 
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 Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver 

condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar; 

 Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que 

o desinfetante possa atuar eficazmente. 

c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre outros): 

A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das 

mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser a último 

a ser limpo. 

Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das 

portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; telefones 

e outros) e áreas mais frequentadas. 

d) Procedimento gerais 

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar 

uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies; 

 Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que 

possível; 

 Enxaguar as superfícies só com água; 

 Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

e) Procedimentos específicos 

 Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas; 

interruptores de luz; telefones; botões de elevadores; torneiras; manípulos de autoclismos; 

corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos 

eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente. 

 Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da 

desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água 

fria no momento da utilização, conforme anexo I e instruções do fabricante. 

 Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha 

na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação 

e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados 

noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta 

destes e para o exterior das sanitas.
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18.1. Limpeza das casas de banho 

Deve seguir a seguinte sequencia: 

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e 

superfícies à volta destes; 

2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

Parte interior: 

 Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo 
menos, 5 minutos; 

 Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 
 Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique 

limpo; 
 Volte a puxar a água. 

Parte exterior: 

 Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa; 
 Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte 

superior e os lados); 

 Passar o pano só com água; 
 Deixar secar ao ar; 
 Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. 

Utilizar os panos de cores que correspondem as superfícies das instalações sanitárias 
Amarelo – superfícies das instalações sanitárias; 
Vermelho – sanita e urinóis. 

No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas 

as torneiras. 

3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

18.2. Refeitórios: 

Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e 

desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 

Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem: 

 Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos 

alimentos; 

 Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos 

crus ou antes e após a utilização da casa de banho; 

 Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA); 

 Cumprir a etiqueta respiratória. 
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Anexo I 

Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100) 

Concentração original do 
hipoclorito de sódio de 

5% de cloro ativo 

Quantidade final de 
solução pretendida 

1000ppm 

Volume de 
hipoclorito de 

sódio 

Volume de 
água 

1 Litro 10 mililitros 990 mililitros 

5 litros 50 mililitros 4,950 litros 

10 litros 100 mililitros 9,900 litros 

Notas: 

1. Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a usar, sem ter 
de fazer diluições. 

2. Diluição: deitar primeiro no balde a quantidade de água que se pretende e adicionar, de seguida, 
a quantidade do desinfetante, para evitar acidentes por salpicos. Seguir sempre as instruções do 
fabricante inscritas nos rótulos dos produtos para as diluições. 

3. Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os frascos dos 
desinfetantes; não colocar desinfetantes em garrafas de água; manter os desinfetantes em local 
inacessível a crianças. 
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Anexo II 

Materiais de limpeza  

Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo), de acordo com o nível de risco 
das áreas a limpar. 

MATERIAIS LIMPEZA IMAGEM COMENTÁRIOS 

Pulverizador manual (bem 
rotulado) 

 

Não usar pulverizadores nas áreas 
de exposição e preparação de 

alimentos 

Panos de limpeza 

 

Os panos de limpeza devem ser, 
preferencialmente, de uso único e 

descartável;  

Se forem panos reutilizáveis, devem 
ser de microfibras e que aguentem a 
lavagem e desinfeção pelo calor em 

máquina de lavar 

Balde 

 

O balde e esfregona para o chão são 
habitualmente reutilizáveis, pelo 

que se deve garantir uma limpeza e 
desinfeção destes equipamentos no 

final de cada utilização 

Esfregona 

 

O balde e esfregona usados nas 
casas de banho não devem ser 

usados nas áreas de alimentação, ou 
em outros espaços 
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Anexo III 

Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza  

 Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa); 

 Máscara; 

 Protetor ocular; 

 Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora); 

 Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas. 
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Anexo IV 

Colocação e Remoção dos EPI 
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Anexo V 

Técnica de Higienização das mãos com solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA) ou água e sabão 
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