
         INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM  

 

 

 

 

 

Escola Superior de Saúde de Santarém 

 

 

 

  

Plano de Contingência – SARS-CoV-2 (COVID- 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTARÉM 

março, 2020 

 

 

 

 



2 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 f. 

1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 3 

2 - EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE PESSOAS POR SARS-COV-2 (COVID- 19) 

PODE CAUSAR NA ESSS 

4 

3 - PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA ESSS PERANTE UM CASO SUSPEITO 5 

3.1 - ESTABELECIMENTO DE ÁREAS DE ISOLAMENTO E CIRCUITO(S)   5 

3.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ÁREA DE “ISOLAMENTO” 6 

4 - ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 7 

5 - DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 8 

ANEXOS  

Anexo I – Circuito até à área de isolamento  

Anexo II – Procedimentos de higienização das mãos  

Anexo III – Procedimentos de etiqueta respiratória  

Anexo IV – Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica  

Anexo V – Locais de afixação de material informativo  

Anexo VI – Quadro com a identificação dos elementos do Grupo Operativo 
Periférico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

O presente documento constitui-se na apresentação do Plano de Contingência para 

SARS-CoV-2 (COVID-19) da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 

Santarém. 

O Instituto Politécnico de Santarém, os Serviços de Ação Social e as suas diferentes 

Unidades Orgânicas assumem um papel muito importante na prevenção de uma 

epidemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), pela possibilidade de contágio e rápida propagação 

da doença entre os seus estudantes e profissionais. Os diferentes intervenientes deverão 

assim, estar preparados para a adoção de medidas adequadas de prevenção e contenção 

desta doença. 

Respondendo ao Despacho nº 2826-A/2020 de 02/03/2020, alinhado com as orientações 

emanadas pela DGS, nomeadamente a orientação nº 06/2020 de 26/02/2020 da Direção-

Geral da Saúde, apresenta-se o Plano de Contingência da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Santarém. 

Considerando a necessidade de prevenir e limitar a probabilidade de infeção pelo SARS-

CoV-2 na comunidade académica da ESSS, definiram-se como objetivos para este Plano 

de Contingência: 

- Identificar os efeitos que a infeção de pessoas por SARS-CoV-2 (COVID-19) pode 

causar na ESSS. 

- Perspetivar os procedimentos a adotar na ESSS perante um caso suspeito. 

Um «Caso Suspeito», de acordo com a informação disponível, à data, no Centro Europeu 

de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis (ECDC), é aquele que reúne um dos 

critérios clínicos em conjugação com um dos critérios epidemiológicos, apresentados no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 - Critérios clínicos e epidemiológicos para identificação de Caso Suspeito 

Critérios Clínicos 

e 

Critérios Epidemiológicos 

Infeção respiratória 
aguda (febre ou 
tosse ou 
dificuldade 
respiratória) 
requerendo ou não 
hospitalização 

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 
COVID-19, nos 14 dias antes do inicio dos sintomas 

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que  tenha estado numa 
instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-
19 

 

Este Plano de Contingência aplica-se a toda a comunidade académica, prestadores de 

serviços e visitantes. 

 

2 - EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE PESSOAS POR SARS-COV-2 (COVID- 19) PODE CAUSAR 

NA ESSS  

 

A ESSS deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus 

trabalhadores não ir trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes públicos, 

entre outras situações possíveis. Neste contexto definem-se: 

- Como atividades imprescindíveis de dar continuidade: 

  - Processamento de salários; 

  - Serviços de Limpeza; 

  - Comunicações (voz e dados); 

  - Serviços de vigilância; 

  - Aquisições urgentes; 

- Como atividades passíveis de serem reduzidas, encerradas/fechadas/desativadas 

todas as outras dependendo das orientações nacionais e internacionais; 

- Como recursos essenciais para manter a ESSS em funcionamento deverá dispor-se 

de um stock de produtos de higienização dos espaços e EPI para os trabalhadores; 

- Como trabalhadores necessários para assegurar as atividades imprescindíveis 

deverá ser assegurado um trabalhador efetivo e um de substituição por cada 

atividade; 

- Como pessoas em maior risco de infeção: 
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  -  Os trabalhadores que realizam atividades de atendimento ao público; 

  -  Os docentes e estudantes em atividades académicas presenciais;  

  -  Os trabalhadores que acompanham/prestam assistência a Caso Suspeito; 

- Como formas alternativas de trabalho e/ou tarefas: 

-  Restrição de deslocações, em contexto académico, para o estrangeiro; 

- Operacionalização preferencial de atividades académicas à distância (Exº: 

moodle, videoconferência, e-mail…); 

- Recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo, teleconferências, 

inscrições/matrículas via e-mail, pagamento de propinas e emolumentos por 

transferência on-line; 

- Adiamento de eventos que pressuponham grande aglomeração de pessoas. 

 

3 - PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA ESSS PERANTE UM CASO SUSPEITO   

3.1 - ESTABELECIMENTO DE ÁREAS DE ISOLAMENTO E CIRCUITO(S)   

Tendo como finalidade evitar ou restringir o contato direto das pessoas com o Caso 

Suspeito, define-se como área de isolamento – o compartimento com instalação sanitária 

individual (porta com chave nº 16), situado no r/c – constituindo-se como a sala 

imediatamente contígua ao hall de entrada e saída da escola. Esta sala será usada em 

exclusivo pelos Casos Suspeitos e o responsável que lhe presta assistência. 

O circuito até à mesma encontra-se definido em planta anexa ao presente plano (Anexo I). 

 

 

3.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ÁREA DE “ISOLAMENTO” 

Como equipamentos e materiais afetos à área de isolamento serão assegurados: 

- que a pessoa tem telemóvel; 

- forma de carregamento do telemóvel; 

           - os contactos do SNS24 (808 24 24 24) e do elemento de referência do GOP; 

 - cadeira para descanso e conforto do Caso Suspeito, enquanto aguarda a validação    

de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

- Kit com água e alguns alimentos não perecíveis, nomeadamente: 
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 - 3 garrafas de água de 0,5 l; 

 - 3 mini pacotes de bolacha “Maria”; 

 - 3 mini pacotes de bolacha de “Água e Sal”; 

 - 3 pacotes individuais de sumo; 

 - Contentor de resíduos com abertura por pedal e  saco de plástico (com espessura de 

50 ou 70 micra); 

 - Sabão líquido; 

- Solução antisséptica de base alcoólica (com pelo menos 70% de álcool) - 

disponibilizado no interior e à entrada desta área; 

 - Toalhetes de papel; 

 - 5 Máscaras cirúrgicas; 

 - 2 Pares de luvas de nitrilo descartáveis; 

- Termómetro. 

 

 

4 - ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

Definem-se como procedimentos específicos: 

- Alteração da frequência e/ou a forma de contacto entre as diversas pessoas 

nomeadamente evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais e os postos de trabalho 

partilhados; 

- Higienização das mãos, etiqueta respiratória e colocação de máscara cirúrgica conforme 

anexos II, III e IV; 

- O processo de comunicação interna entre a pessoa com sintomas - ou a pessoa que 

identifique outra com sintomas na ESSS – e o elemento de referência do GOP deve ser 

efetivado o mais célere e expedito possível por via telefónica; 

- Nas diversas situações em que a pessoa com sintomas necessita de acompanhamento, 

será acompanhada pelo elemento de referência do GOP mantendo a distância de segurança 

e devidamente equipado com máscara cirúrgica e luvas. Nestas circunstâncias reforça-se a 

necessidade do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à 

higiene das mãos, após contacto com o Caso Suspeito;  

- O Caso Suspeito Validado deverá permanecer na área de isolamento com máscara 

cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita, até à chegada da equipa do Instituto 
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Nacional de Emergência Médica (INEM) 

- Deve recorrer-se à utilização de soluções desengordurantes e desinfetantes para o 

tratamento de superfícies conforme instruções do fabricante. 

Sempre que as superfícies a limpar se encontrarem sujas, deve primeiro limpar-se a 

superfície com detergente desengordurante e depois proceder à sua desinfeção. 

Descrevem-se no quadro seguinte, os procedimentos básicos e a periodicidade 

preconizada para o tratamento das diversas superfícies e respetivos responsáveis. 

LOCAIS SUPERFÍCIES A TRATAR PERIODICIDADE QUEM 

Instalações 
Sanitárias 

Maçanetas interiores e exteriores das portas 
das Instalações Sanitárias 

Quatro vezes por dia 
(às 10h, 13 h, 16 e à noite) 

Equipa de limpeza/ 
assistentes 

operacionais 

 

Salas de Aula 

 

Maçanetas interiores e exteriores das 
portas de entrada das salas de aula   Duas vezes por dia  

 (à hora de almoço e à 
noite) 

Equipa de limpeza/ 
assistentes operacionais 

Interruptores 

Gabinetes 

Maçanetas interiores e exteriores das 
portas de entrada das salas de aula Duas vezes por dia 

 (à hora de almoço e à 
noite) 

Equipa de limpeza/ 
assistentes operacionais 

Interruptores das luzes 

Áreas de estudo Desinfeção das mesas Duas vezes por dia 
(à hora de almoço e à noite) 

Equipa de limpeza/ 
assistentes operacionais 

Elevadores Botões dos elevadores Duas vezes por dia  
(à hora de almoço e à noite) 

Equipa de limpeza/ 
assistentes operacionais 

Escadas Corrimãos 
Duas vezes por dia 

 (à hora de almoço e à 
noite)  

Equipa de limpeza/ 
assistentes operacionais 

Receção Balcão 

Quatro vezes por dia 
(às 09h30, antes e após a 

hora de almoço e depois das 
17h30) 

Equipa de limpeza/ 
assistentes operacionais 

Receção Telefone Várias vezes ao dia 

Equipa de 
limpeza/assistentes 

operacionais 

Área de 
isolamento 

Todas as superfícies 
Sempre que tenha sido 
identificado um Caso 

Suspeito1  

Equipa de limpeza/ 
assistentes 

operacionais 

Áreas, materiais 
e equipamentos 
contactados por 
Caso Confirmado 

Todos 
Sempre que seja 

identificado um Caso 
Confirmado 

Equipa de limpeza/ 
assistentes 

operacionais 

1 Na situação de Caso confirmado, esta área 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.  
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De destacar que os equipamentos de limpeza e desinfeção (exº: baldes e cabos) utilizados 

na área de isolamento deverão ser usados em exclusivo nesta área devendo ser 

adequadamente limpos e desinfetados após a sua utilização. 

 

5 -  DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Perspetivando a definição de responsabilidades: 

- constitui-se o Grupo Operativo Periférico (GOP) da ESSS formado por um funcionário 

docente, um funcionário não docente e um estudante (Anexo VI); 

- O GOP tem como responsabilidades: 

- Divulgação e reforço da necessidade do rigoroso cumprimento do Plano de 

Contingência a toda a comunidade académica;  

- Esclarecimento de todas as dúvidas reportadas; 

- Afixação de material informativo nos locais definidos em Anexo V; 

- Implementação, acompanhamento e monitorização da operacionalização do Plano 

de Contingência na ESSS, em articulação com o Grupo Operativo Central; 

- Que o funcionário docente seja o elemento de referência do GOP; 

- Que o elemento de referência do GOP possa, em caso de necessidade, ser 

substituído por outro elemento do GOP. 
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Anexo I – Circuito até à área de isolamento 
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Anexo II – Higienização das mãos 
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Anexo III – Etiqueta respiratória 
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Anexo IV – Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica 
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Anexo V – Locais de afixação de material informativo  
 
 
CARTAZES 
 

LOCAL Nº 

Átrio escola - antecâmara 1 

Entrada auditório 1 

Átrio 1º Andar 1 

Corredor salas aula 3 

Corredor 1º andar (Gabinetes professores) 3 

Corredor 1º andar - Direção 1 

Corredor R/Chão (Gabinetes professores) 2 

Escadas R/Chão para 1º andar - internas 1 

 
 
 
FOLHETOS 
 

LOCAL Nº 

Centro Documentação 1 

Sector Administrativo 
        - Tesouraria 
        - Académico 

2 

Reprografia 1 

Segurança 3 
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Anexo VI - Quadro com a identificação dos elementos do Grupo Operativo Periférico da 
ESSS 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo Operativo Periférico 

 

Funcionário docente 
Profª Alcinda Reis 
TM 917167661 

Funcionário não docente 
Dra. Cristina Casanova 
TM: 912247967 

Estudante 
Tomás Tereso 
TM: 912770172 
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