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Enquadramento 
 

Na atual situação pandémica relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde 

Nacionais determinam, que todos os estabelecimentos que dinamizam atividades de 

tempos livres têm de estar devidamente preparados para a abordagem de casos 

suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta 

doença, através da ativação e atualização dos seus Planos de Contingência.  

 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o 

SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19. Normalmente estas infeções estão 

associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou 

evoluir para uma doença mais grave, como uma pneumonia com insuficiência 

respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. 

 

Os sintomas mais frequentes associados à infeção pelo COVID-19 são: 

 febre (temperatura ≥ 38.0ºC) 

 tosse 

 dificuldade respiratória (ex.: falta de ar) 

Também pode surgir dor de garganta, corrimento nasal, dores de cabeça e/ou 

musculares e cansaço.  

O período de contágio (tempo decorrido entre a exposição ao vírus e o aparecimento 

de sintomas) é atualmente considerado de 14 dias. A transmissão por pessoas 

assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser investigada. 

O risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, 

especialmente em ambientes fechados. 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 
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Documentos de Referência 
 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de normas, orientações e 

informações, das quais se destacam, no âmbito da realização de campos de férias, as 

seguintes: 

 

 Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 atualizada a 25/04/2020 

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por 

SARS-CoV-2 

 

 Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 , Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – 

Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas 

 

 Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Medidas de prevenção da transmissão em 

estabelecimentos de atendimento ao público 

 

 Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Limpeza e desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao público ou similares 

 

 Orientação nº 019/2020 de 03/04/2020 

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

por Pessoas Não-Profissionais de Saúde 

 

 Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 12/06/2020 

COVID-19: Procedimentos de Prevenção e Controlo para Espaços de Lazer, Atividade 

Física e Desporto e Outras Instalações Desportivas 

 

 Orientação nº 032/2020 de 14/06/2020 

COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo em Centros de Atividades de Tempos 

Livres (CATL) 

 

 Informação nº 009/2020 de 13/04/2020 

COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Uso de Máscaras na Comunidade 

 

Estes documentos de referência são atualizados pela DGS de acordo com a evolução 

da situação epidemiológica, podendo o presente plano ser atualizado em função das 

possíveis atualizações. Ainda como referência foi considerado o documento 

“Recomendações e Medidas de prevenção da Covid-19 na Organização de Campos de 

Férias” do Instituto Português da Juventude (IPDJ) assim como o documento 

“Estratificação do Risco para o Planeamento de Atividades” para estabelecer o risco 

das diversas atividades, categorizando-o como «muito baixo», «baixo», 

«moderado», «elevado» ou «muito elevado».  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7a%CC%83o-006.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026012.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0302020-de-29052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0322020-de-14062020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/informacoes/informacao-n-0092020-de-13042020-pdf.aspx
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Campo de Aplicação 
 

Este documento, tem em conta as instalações do estabelecimento de ensino cedido 

pelo Agrupamento de Escolas de Sardoal (AES) para a realização do Campo de Férias, 

nomeadamente, o Jardim de Infância de Sardoal. Aplica-se a todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da realização do Campo de Férias da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Sardoal (APEEAES). 

Objetivo 
 

O objetivo do presente documento é sistematizar as principais linhas de ação face a 

um potencial surto por COVID-19 de forma a assegurar: 

 

 A definição de ações/medidas tendo em conta as linhas de orientação da DGS 

ajustadas à realidade do Campo de Férias; 

 A informação atempada de todos os envolvidos/interessados das principais 

medidas a adotar; 

 A comunicação e articulação com as partes interessadas (Encarregados de 

Educação, Câmara Municipal de Sardoal (CMS), Agrupamento de Escolas de 

Sardoal, colaboradores/equipa de pessoal do Campo de Férias e demais 

Parceiros); 

 A implementação e monitorização das medidas definidas; e,  

 A definição de responsabilidades. 

Responsabilidades 
 

 Atualização do Plano de Contingência – Direção da APEEAES 

 Verificação semanal dos procedimentos definidos como preventivos – 

Coordenador Pedagógico e/ou Direção da APEEAES 

 Comunicação com Entidades Competentes e Parceiros (CMS e AES) – 

Coordenador Pedagógico e/ou Direção da APEEAES 

 Divulgação do presente Plano de Contingência aos Parceiros: Direção da 

APEEAES 

 Estratificação do Risco das Atividades – Coordenador Pedagógico e Monitores 

 Comunicação com Pais/Encarregados de Educação – Coordenador Pedagógico 

e/ou Direção da APEEAES 
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Introdução 
 

Este documento visa responder às seguintes questões: 

 

1. Quais os efeitos que a infeção de coordenadores, monitores, auxiliares, 

participantes, visitantes (parceiros e outros) por SARS-CoV-2 pode causar na 

atividade e continuidade do Campo de Férias? 

2. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2? 

3. O que fazer perante um caso suspeito de infeção por SARS-CoV-2? 

4. Que procedimentos preventivos a adotar de forma a manter a atividade do 

Campo de Férias e a saúde de todos os envolvidos? 

5. Como monitorizar as medidas definidas no Plano de Ação e quem tem essa 

responsabilidade? 

Plano de Ação 

1. Identificação os efeitos que a infeção de coordenadores, 

monitores, auxiliares, participantes, visitantes (parceiros e 

outros) por SARS-CoV-2 pode causar na atividade e 

continuidade do Campo de Férias.  
 

Tendo em conta um nº máximo de 24 crianças divididas em 3 grupos de trabalho, o 

Campo de Férias apenas poderá realizar-se se mantiver os seguintes serviços 

mínimos: 

 

 2 membros da equipa de coordenação/monitores; 

 capacidade plena de serviços de preparação, confeção e distribuição de 

refeições 

 2 auxiliares a tempo permanente para realização de limpeza e desinfeção 

 1 auxiliar a tempo permanente por grupo de crianças 

 

Na impossibilidade de reunir os serviços mínimos acima descritos as crianças deverão 

ficar em casa, sendo os pais informados. 

 

Poderá ser equacionado pela Direção em conjunto com os Parceiros a redução do 

horário diário do Campo de Férias. 

 

A falha ao nível dos transportes realizados pela Câmara Municipal de Sardoal não 

influenciará a realização do Campo de Férias no sentido que se privilegia que o 

transporte seja feito em meio próprio e de forma individualizada. 
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2. O que preparar para fazer face a um possível caso de 

infeção por SARS-CoV-2? 
 

A definição de CASO SUSPEITO é baseada na informação disponível, à data, no Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC). 

 

CRITÉRIOS CLÍNICOS  CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória) 

requerendo ou não 

hospitalização 

E História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias antes do início de 

sintomas OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de 

infeção por SARS-CoV-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 COVID-19 

 

 

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

 

 Por contacto direto: por gotículas respiratórias (produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, e que podem ser inaladas ou pousar na 

boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas); 

 Por contacto indireto: pelo contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

 

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 quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, 

as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão 

próximas. 

 

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em 

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

pode conduzir à transmissão da infeção. 

 

No Campo de Férias da APEEAES (a realizar nas instalações do Jardim de Infância de 

Sardoal) foi definida a ÁREA DE ISOLAMENTO, que visa impedir que outras 

crianças/coordenadores/monitores/auxiliares/outros participantes possam ser 

expostos e infetados, e que corresponde ao átrio de entrada da sala 3 (zona 

identificada). 
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O acesso a esta sala deverá ser feito sempre pelo caminho mais curto (evitando os 

locais de maior aglomeração de pessoas) e pelo exterior. 

 

Esta sala de isolamento está equipada com: 

 telemóvel; 

 cadeira; 

 kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 contentor de resíduos, com acionamento por pedal; 

 embalagem de toalhetes lenços de papel; 

 solução antissética de base alcoólica; 

 embalagem de máscaras; 

 luvas descartáveis; e, 

 um termómetro.  

 

Nesta área existe uma instalação sanitária para a utilização exclusiva da pessoa com 

sintomas/ caso suspeito. 

 

O espaço será ventilado frequentemente durante o dia e sempre após a saída do caso 

suspeito que nela tenha aguardado. 

 

Esta área de isolamento deverá ser devidamente limpa, bem como o mobiliário nela 

existente, logo que o caso suspeito esteja autorizado a abandonar o local. 

 

A pessoa que for encaminhado para a sala de isolamento, coloca a máscara ao entrar 

na mesma. A máscara só poderá ser retirada quando sair do espaço escolar, ou no 

caso de não se confirmarem os sintomas. 

 

Quem acompanhar pessoa à sala de isolamento, deve cumprir as precauções básicas 

de controlo de infeção quanto à utilização de máscara e higienização das mãos. 

 

De imediato é contactada a linha SNS 24 (808 24 24 24). Se menor de idade é de 

imediato realizado o contacto com os pais para levar a criança para casa, sendo 

aconselhados a contactar a linha SNS 24. Mediante a autorização dos Pais o contacto 

com a linha SNS 24 é realizado de imediato pelo Campo de Férias. 

 

Será reforçada limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito assim como da área de isolamento. 
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3. Procedimentos preventivos a adotar de forma a manter a 

atividade do Campo de Férias e a saúde de todos os 

envolvidos 
 

 

MEDIDAS GERAIS 

 Estar atento às diretivas e recomendações emanadas da DGS, inseridas com 

regularidade no seu sítio eletrónico (https://covid19.min-saude.pt/). 

 Divulgar informação relativa às medidas preventivas e de controlo da 

transmissão constantes neste Plano de Contingência a todos os profissionais 

envolvidos no Campo de Férias da APEEAES. 

 Afixar em espaços visíveis os folhetos distribuídos pela DGS contendo 

informação detalhada sobre o COVID-19. 

 Envio de informação aos pais (por e-mail) da informação relativa ao COVID-19 

divulgada pela DGS: sobre lavagem das mãos, colocação/utilização e remoção 

de máscaras, etiqueta respiratória e distanciamento social. 

 Envio de informação aos pais relativamente às normas de conduta do Campo 

de Férias (documento Regras e Recomendações Verão 2020 APEEAES). 

Transmissão, a cada 2ªfeira, às crianças das regras de conduta de forma 

percetível e de acordo com a sua faixa etária. 

 Informação atempada das regras do Campo de Férias aos animadores 

externos. 

 Divulgação do Plano de Contingência na página do Agrupamento de Escolas 

(http://escolasardoal.com/portal/index.php/pais-enc-de-educacao/associacao-de-

pais). 

 Comunicação de início do Campo de Férias às Autoridades Locais de Saúde, 

Forças de Segurança e Proteção Civil. 

 Instalações sanitárias com condições que permitam a correta higienização das 

mãos (água, doseador com sabão líquido e toalhetes de papel de uso único). 

 Realização de limpeza geral e desinfeção das instalações antes do início do 

Campo de Férias e no término do mesmo. 

 A higienização e desinfeção são asseguradas pelo Agrupamento de Escolas de 

Sardoal, de acordo com a Orientação nº 14/2020 da DGS, privilegiando as 

zonas de toque frequente e utilizadas pelo maior número de pessoas/tempos 

prolongados. Os planos de higienização serão do conhecimento do pessoal 

envolvido e estarão afixados em local visível. 

 À equipa de pessoal do Campo de Férias serão distribuídos equipamentos de 

proteção (ex.: máscaras descartáveis), para utilização de acordo com o 

definido. Todo o pessoal e crianças com idade superior a 10 anos devem usar 

máscara dentro do estabelecimento. 

https://covid19.min-saude.pt/
http://escolasardoal.com/portal/index.php/pais-enc-de-educacao/associacao-de-pais
http://escolasardoal.com/portal/index.php/pais-enc-de-educacao/associacao-de-pais
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 Disponibilização de dispensadores em pontos-chave com solução à base de 

álcool para desinfeção das mãos (na zona de entrada/saída, nas salas e 

espaços de atividade) assegurada pela CMS. 

 Realização de kit para disponibilização às crianças (constituído por máscara 

descartável) de modo a não inviabilizar a sua participação nas atividades, 

sendo que no caso de não trazerem máscara de casa, de acordo com as 

recomendações transmitidas, os pais serão notificados. 

 

 

MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO 

As medidas de organização visam garantir as condições necessárias para se manter o 

distanciamento físico dentro e fora do Campo de Férias. 

 

 As crianças serão divididas em 3 grupos, com um máximo de 8 crianças, sendo 

que a cada grupo será atribuída uma sala. 

 Os critérios para formação dos grupos serão:  

1) irmãos ficam no mesmo grupo; 

2) alunos que vêm juntos no mesmo transporte; 

3) familiares (primos, etc); e, 

4) alunos do mesmo grupo escolar/faixa etária. 

 Serão organizados horários e circuitos de forma a evitar o cruzamento entre 

pessoas, no que respeita a entrada e saída no Campo de Férias e utilização de 

espaços comuns (ex: refeitório e zonas exteriores). 

 Sempre que possível o pessoal deve arejar as salas e zonas comuns do Campo 

de Férias. 

 O acesso às Salas será limitado ao coordenador/monitor, assistente 

operacional e crianças afetos à mesma. 

 As mesas serão dispostas o mais possível junto das paredes e janelas e devem 

estar dispostas com a mesma orientação. 

 Objetos não devem ser partilhados pelas crianças sendo necessária a sua 

desinfeção entre utilizações. 

 Privilegiar a utilização de material individual em cada atividade. 

 As crianças não devem trazer de casa brinquedos, adereços ou outros objetos 

não necessários. 

 As salas devem ser desprovidas de acessórios não essenciais. 

 Os grupos de crianças realizarão as refeições em horários desfasados, 

mantendo as distâncias (1,5m-2m), em lugares marcados e após a correta 

higienização das mãos (antes e após refeições). Entre turnos será realizada a 

adequada limpeza/desinfeção das superfícies utilizadas (cadeiras e mesas, 

etc). 

 Durante as atividades ao ar livre no Campo de Férias e nas saídas ao exterior 

deverá ser mantido o espaçamento físico, realizar a higienização/desinfeção 
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das mãos, ter procedimentos de etiqueta respiratória, utilização de máscara e 

evitar a partilha desnecessária de artigos pessoais/comida. 

 Será realizada a estratificação do risco pelo coordenador/monitores para o 

planeamento das atividades a desenvolver de modo a identificar a 

necessidade do uso de máscara durante as mesmas. As crianças devem trazer 

máscara de casa para utilização nas atividades que assim o necessitem. 

 Evitar a organização de atividades em espaços públicos em que não seja 

possível assegurar o distanciamento do grupo(s) de outras pessoas não 

pertencentes ao campo de férias. 

 O transporte estará a cargo do Município sendo realizado de acordo com as 

orientações da DGS relativas a transportes coletivos de passageiros e à sua 

respetiva higienização / desinfeção. 

 

 

 

MEDIDAS INDIVIDUAIS 

 Lavar as mãos frequentemente (2 em 2 horas), com água e sabão, esfregando-

as bem durante pelo menos 20 segundos e aplicar solução alcoólica. 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de 

banho e sempre que as mãos estejam sujas. 

 Nunca tossir nem espirrar para as mãos, nem para o ar. Fazê-lo para o braço 

com o cotovelo fletido, ou, sempre que possível, fazê-lo para um lenço de 

papel (de utilização única), deitando-o de seguida para o lixo. Lavar as mãos 

de seguida. 

 Evitar tocar na face, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 

com secreções respiratórias. 

 Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimentos de mão. 

 

4. O que fazer perante um caso suspeito de infeção por SARS-

CoV-2? 
 

As crianças e o pessoal afeto ao Campo de Férias com sinais e sintomas sugestivos de 

COVID -19 não devem apresentar-se no Campo de Férias, e contactar a linha SNS 

24. De igual modo devem informar o Campo de Férias e/ou as Entidades Patronais 

(APEEAES/AES/CMS). 

Procedimentos num caso suspeito 

Quem se apresentar no Campo de Férias com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou quando se identifique alguém com critérios compatíveis com a 

definição de caso suspeito, deve/devem respeitar os seguintes procedimentos: 
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 Se em atividades no Campo de Férias 

 

As crianças ou o Pessoal afeto ao campo de férias sinalizados são encaminhados até à 

área de isolamento pela assistente operacional de serviço no grupo. 

A assistente operacional deve colocar máscara, luvas e acompanhar a criança ou 

colega mantendo uma distância de segurança superior a 1 metro. 

A assistente operacional deve verificar a colocação da máscara por parte da criança 

ou colega quando chegar à sala de isolamento (a máscara preferencialmente deve ser 

colocada pelo caso suspeito). 

Deve, já na sala de isolamento, comunicar a ocorrência à Coordenadora do Campo de 

Férias por telefone. 

Se caso suspeito for uma criança, a coordenadora estabelece contacto imediato com 

os pais. 

Nota: Quando se trate de uma criança ou de um adulto com dificuldade de 

locomoção, a Direção assegura que lhe seja prestada assistência dentro da área de 

isolamento. 

  

É estabelecida ligação com a linha SNS24 (no caso de criança, após autorização dos 

pais). O profissional de saúde do SNS 24 irá questionar o doente quanto a sinais e 

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

 

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: contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da DGS, para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser: 

 

Caso suspeito Não Validado 

 O SNS 24 define os procedimentos adequados à situação clínica do doente. 

 

Caso suspeito Validado 

 A DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto 

nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e a Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

 O doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica, 

desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do 

INEM, ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de 

referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes 

laboratoriais; 
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 O acesso das outras crianças e equipa de Pessoal à área de isolamento fica 

interditado (exceto aos Assistentes Operacionais designados para prestar 

assistência); 

 A Direção da APEEAES e Parceiros colaboram com a Autoridade de Saúde Local 

na identificação dos contactos próximos do doente (caso suspeito validado). 

 A Direção da APEEAES informa Pais e Parceiros da existência de um caso 

suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os 

procedimentos de comunicação estabelecidos no plano de contingência. 

 

 

Procedimentos perante um caso suspeito validado 

 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por 

sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. 

 

A Autoridade de Saúde Local informa a Direção dos resultados dos testes laboratoriais 

e: 

 

 Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo 

aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação 

são desativadas as medidas do 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. 

 

 

 Na situação de caso confirmado: 

 

A Direção da APEEAES e Parceiros devem: 

 

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

com o desinfetante habitual ou, em alternativa, com a utilização de lixívia na 

concentração 1: 100 (10 ml de lixívia para 1 l de água); 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas; 

 Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o 

doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

 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. 
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Procedimentos de vigilância de contactos próximos 

 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

 

“Alto risco de exposição”: 

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do 

caso; 

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o 

mesmo; e, 

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou 

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias. 

 

“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

- Quem 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); e, 

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas 

de prevenção (ex. utilização adequada de máscara e luvas, etiqueta respiratória e 

higiene das mãos). 

 

 

Perante um caso confirmado de COVID-19, além do referido anteriormente, deverão 

ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, 

relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a 

Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com a Direção da APEEAES e 

Parceiros, deve: 

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

- Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 

 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de 

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

data da última exposição a caso confirmado. 
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Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

- Monitorização ativa pela Autoridade de 

Saúde Local durante 14 dias desde a última 

exposição; 

- Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

- Restringir o contacto social ao 

indispensável; 

- Evitar viajar; 

- Estar contactável para monitorização ativa 

durante os 14 dias desde a data da última 

exposição. 

 

- Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

- Acompanhamento da situação pela 

Autoridade de Saúde Local 

 

 

De referir por fim que: 

 

- A auto monitorização diária, feita pelos pais à criança ou pelo próprios no caso de 

pessoal afeto ao Campo de Férias, visa a avaliação da febre (medir a temperatura 

corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de 

tosse ou dificuldade em respirar; 

- Se se verificarem sintomas da COVID-19 quando a criança ou adulto estiver na 

escola, devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos neste 

plano; 

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

fica encerrada para COVID-19. 

5. Monitorização das medidas definidas no Plano de Ação e 

responsabilidades 
 

Semanalmente serão verificadas pelo Coordenador Pedagógico os seguintes pontos 

sendo informada a Direção da APEEAES caso haja algum incumprimento, de modo a 

serem tomadas providências imediatas para a reposição da conformidade. 

 

1. É utilizada máscara pela equipa de pessoal e crianças nas circunstâncias 

definidas? 

2. São cumpridas as indicações do coordenador/monitor/animador estabelecidas 

para cada atividade de acordo com a estratificação do risco? 

3. Existem consumíveis para higienização/desinfeção das mãos? 

4. São cumpridas as regras de higienização e limpeza dos espaços e 

equipamentos? 

5. São cumpridas as regras de utilização de espaços comuns? 

6. É cumprido o distanciamento físico definido? 


