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1. Enquadramento: 
 

O presente documento tem por objetivo definir diretrizes de atuação de forma a mitigar os efeitos 
de uma possível contaminação da população da ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL FREGUESIA DE 
PANOIAS, nas suas respostas sociais de CRECHE, CENTRO DE ATIVIDADES E TEMPOS LIVRES, 
COMPONENTE DE APOIO Á FAMILIA. 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional declarada pela Organização 
Mundial de Saúde, no dia 30/01/2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no 
dia 11/03/2020, o Governo, através do Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13/03, aprovou um conjunto 
de medidas excecionais e temporárias relativas á situação epidemiológica da doença COVID 19, 
entre as quais a suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas dos equipamentos sociais 
de apoio á primeira infância. 

Assim sendo, de acordo com os mais recentes dados da Direção Gral de saúde (DGS) sobre a 
evolução da propagação da doença provocada pelo coronavírus (COVID 19) e de acordo com o 
documento orientação 006/2020 da DGS e do Guião Orientador das respostas sociais CRECHE, 
CRECHE FAMILIAR e AMAS da Segurança Social, a Associação Cultural Social Freguesia de Panoias 
elaborou um conjunto de medidas de prevenção e contenção de transmissão da doença. 

Este Plano é adaptado à nossa realidade institucional em concordância com as orientações da DGS 
e aplica-se a todas as respostas sociais da área da infância. 

As recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência para a doença COVID 
19 será divulgada a toda a comunidade escolar através da página oficial da instituição e por email. 

O presente Plano será revisto e atualizado sempre que se justificar, nomeadamente na existência 
de novas orientações/recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes (DGS 
e Segurança Social). 

 

2. Âmbito de Aplicação: 
 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da instituição e terceiros que se 
encontrem nas instalações da mesma. 

A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-
2, assim como os procedimentos a adotar perante um utente ou trabalhador com sintomas desta 
infeção, devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da DGS, nomeadamente a 
Norma 006/2020 de 26/02/2020 e Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro.  

Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro 
epidemiológico da doença. 
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3. Objetivos do Plano de Contingência: 
 

O Plano de contingência da Associação Cultural social Freguesia de Panoias tem como objetivo 
principal a prevenção e a deteção precoce de possíveis suspeitas clinicas do vírus COVID 19 e a 
consequente ativação de todos os mecanismos de alerta previstos. 

 

Objetivos específicos: 

 Definir as responsabilidades na preparação e ativação do plano de Contingência; 

 Estabelecer medidas e procedimentos para manutenção de atividades e serviços 
indispensáveis ao funcionamento da instituição e suas valências; 

 Promover atitudes de prevenção e educação de toda a comunidade educativa da instituição; 

 Minimização do risco de propagação do vírus COVID 19. 

 

4. Características da doença: 
 

A nova estirpe de coronavírus, foi descoberta em 31/12/19 após casos registados na China, na 
cidade de Wuhan; até à data, nunca tinha sido identificado em Humanos. Inicialmente designada 
de 2019-nCov, foi posteriormente titulada pelo CoronaVirus Study Group, como SARS-CoV-2. 
Rapidamente demonstrou a sua capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua 
propagação global. 

De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, considera-se caso suspeito, o seguinte: 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

 Febre (temperatura=» a 38º ) 
 Tosse (persistente ou tosse 

habitual agravada) 
 Dispneia/dificuldade 

respiratória 

 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) é de 2 a 14  
dias, segundo as informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. 
Como medida de precaução a vigilância ativa dos contactos próximos 
Decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso con- 
firmado. 

 

 

5. Transmissão e Infeção: 
 

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

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 
 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 
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 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os 
primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 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.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela instituição têm em conta as vias de 
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 
contaminados). 

 

6. Medidas gerais de prevenção da transmissão: 
 

As medidas gerais que qualquer individuo deve seguir para prevenção da transmissão do vírus são 
as elencadas: 

 Manter o distanciamento entre pessoas, pelo menos 2 metros de distância. As pessoas que 
sintam tosse, febre ou dificuldades respiratórias devem permanecer em casa e não se 
deslocar para o local de trabalho, escola dos filhos ou estabelecimentos de saúde; 

 É fundamental lavar as mãos frequentemente com água e sabão em abundância, durante 20 
segundos no mínimo, sendo o ideal 40 segundos. Em alternativa pode usar um desinfetante; 

 Evitar o contacto das mãos com os olhos, nariz e boca; 

 Limpar frequentemente as superfícies ou objetos mais sujeitos a contacto com as mãos; 

 Não usar joias (anéis, pulseiras e brincos); 

 Consultar regularmente a informação em www.dgs.pt 

 

7. Medidas especificas adotadas a nível administrativo: 
 
 Horário da instituição em tempo de pandemia, a receção das crianças será feita das 

8h30 ás 9h30, a saída das crianças será feita das 17h00 ás 18h30; 

 Será feita a medição da temperatura a todos os trabalhadores quando entram na 

instituição; 
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 Os horários das colaboradoras serão reajustados e alterados sempre que se justifique 

e seja necessário; 

 A instituição proporciona aos seus trabalhadores sempre que necessário formação 

sobre prevenção e controlo da infeção; 

 Os trabalhadores são informados de como proceder em caso de identificação de um 

caso suspeito na instituição, de acordo com o respetivo Plano de Contingência; 

 Foram rastreados à COVID 19 todos os trabalhadores da instituição e sempre que 

seja necessário serão rastreados; 

 Suspensão do registo de entrada e saída em suporte de papel pelos 

pais/encarregados de educação, apenas será considerado o mapa de presença das 

salas de CRECHE, CATL e CAF; 

 O pagamento das mensalidades é obrigatoriamente efetuado até ao dia 10 de cada 

mês, e agradecemos que seja efetuada por transferência bancária, disponibilizando 

a instituição o NIB da Associação Cultural Social Freguesia de Panoias; 

 Os Encarregados de Educação que decidirem a não frequência do seu educando na 

valência de CRECHE e CATL, terão de pagar 50% (metade) da mensalidade que lhe 

está atribuída, caso contrário a inscrição será anulada. 

 Pessoas externas (ex. Fornecedores ou Prestadores de Serviços HACCP, HST, CP) só 

entram na instituição excecionalmente e de forma segura. Devem entrar pelas 

portas de serviço, depois de devidamente higienizados, com proteção de calçado e 

máscara (não se podem cruzar com as crianças). 

  

8. Medidas especificas adotadas nas respostas sociais de CRECHE, CATL e CAF: 

 

 Por orientação da Direção Geral de Saúde e da Segurança Social as crianças só devem 
permanecer nas respetivas valências o tempo estritamente necessário para que os seus 
pais possam desempenhar as suas profissões; 

 O horário de entrada nas valências sofreu alteração, sendo agora a hora de entrada às 
08h30, mantendo-se a hora de fecho às 18h30; 

 A entrada das crianças tem horário fixo, o qual deve ser respeitado por todos, a entrada 
tem de ser feita entre as 08h30 e as 09h30, se necessário e em caso de força maior, a criança 
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para entrar na instituição após este horário deve o adulto telefonar para a instituição a 
solicitar autorização para a entrada da mesma, informando a hora prevista de chegada; 

 Na saída também há uma alteração, sendo agora instituído um horário fixo para o adulto 
vir apanhar a criança, esse horário está estipulado das 17h00 às 18h30, caso haja 
necessidade por força maior do horário ser em horas antes do estipulado, tem o adulto de 
telefonar para a instituição e solicitar autorização e informar da hora prevista de chegada 
do  mesmo para vir apanhar a criança;  

 À entrada da instituição encontra-se um tapete com líquido desinfetante onde deverão 
passar o adulto e a criança, desde que esta tenha aquisição de marcha, antes de entrar na 
zona limpa do hall do edifício; 

 Na área de entrada da instituição só pode estar um adulto e a criança de cada vez, tendo 
de aguardar a saída do mesmo para que possa fazer a entrada o próximo adulto e criança; 

 O adulto que vem acompanhar a criança tem de usar obrigatoriamente máscara e assim 
que entrar no edifício deve desinfetar as mãos no dispensador próprio existente na área de 
entrada antes de tocar á campainha, deve aguardar no local devidamente sinalizado até á 
chegada da respetiva colaboradora, após a entrega da criança deve novamente desinfetar 
as mãos. Deve repetir tudo o que foi dito anteriormente quando vier apanhar a criança; 

 Aquando da entrada do adulto e da criança na instituição, as crianças serão submetidas à 
medição de temperatura com equipamento próprio não evasivo, para segurança e 
prevenção de toda a comunidade. A colaboradora da instituição medirá a temperatura e 
mostrará ao adulto não podendo existir registo da mesma. Se algum dos intervenientes 
apresentar um quadro febril com temperatura superior ou igual a 38º não poderá 
permanecer dentro das instalações da instituição, caso a criança apresente 37,5º deve ser 
vigiada;  

 Os carrinhos e ovos de bebés não podem entrar ou ficar na instituição; 

 Para uma melhor circulação no edifício estão definidos dois circuitos, entrada e saída, está 
estabelecido que se deve circular sempre do lado direito; 

 No berçário e sala de creche, as crianças deverão ter uma chupeta, um DUDU e uma 
almofada, quando utilizam, só para uso exclusivo na CRECHE. Estas ficarão na CRECHE e 
serão sempre desinfetadas antes de serem utilizadas pelas crianças. 

 Uso obrigatório de roupa e calçado para uso interno na instituição por parte dos 
trabalhadores; 

 As crianças têm de ter sempre duas mudas de roupa lavada na instituição; 

 As crianças têm de trazer um calçado confortável para uso exclusivo no interior da 
instituição; 



 PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Pág. 8 / 13 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL FREGUESIA DE PANOIAS 
ESTRADA NACIONAL 233, S/N 
6300-152 PANOIAS DE CIMA 
TELF: 271227817 / 934971134 

 As crianças não podem trazer brinquedos, mochilas, lanches ou outros objetos para dentro 
da instituição; 

 Deve garantir-se que em nenhuma situação são colocadas máscaras ás crianças com idade 
inferior a 6 anos; 

 Os recipientes individuais de água das crianças e trabalhadores estão devidamente 
identificados; 

 A roupa suja vai para casa devidamente acondicionada em saco fechado com duplo nó; 

 Proibição de realizar aerossóis, pois estes equipamentos acarretam um risco acrescido de 
transmissão; 

 Sempre que possível ser a mesma pessoa a fazer a entrega e a recolha da criança, não é 
autorizado a trazer acompanhantes, um adulto por criança; 

 Um colaborador de cada resposta social recebe a criança e acompanha-a á respetiva sala; 

 Definidos circuitos específicos de circulação no edifício para as respetivas respostas; 

 Reforço da limpeza geral do espaço total da instituição; 

 Arejamento das salas e corredores sem comprometer a segurança das crianças; 

 Deve assegurar-se sempre que possível o arejamento noturno da instituição e das suas 
instalações; 

 Aquisição de maior quantidade de produtos de limpeza e desinfeção; 

 Disponibilizados dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns e em todas as salas 
de atividades, toalhetes, álcool a 70º, mascaras descartáveis para os colaboradores, luvas, 
batas descartáveis, pezinhos; 

 As crianças e colaboradores devem lavar as mãos regularmente durante pelo menos 20 
segundos: 

 Quando chegam á escola; 

 Antes e após as refeições; 

 Após a ida á casa de banho; 

 Após tossir ou espirrar; 

 Após manuseamento de lenços com secreções; 

 Após tocar em superfícies muito manuseadas como por ex. manípulos de portas e 
corrimões. 
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 Manter limpas, com um produto de limpeza desinfetante, as superfícies sujeitas a contacto 
manual muito frequente, tais como mesas de trabalho e maçanetas das portas; 

 Uso obrigatório de equipamento de proteção, nomeadamente máscaras, batas/aventais, 
para todos os colaboradores; 

 Cancelamento da vinda de pais para realização de atividades; 

 Cancelamento de festas ou saídas ao exterior da zona da instituição; 

 Redimensionamento e reestruturação do funcionamento das salas de atividade, refeitório e 
dormitório; 

 Removidos todos os equipamentos e materiais não essenciais e de difícil higienização; 

 Distanciamento das mesas de trabalho e de refeição; 

 Horários por turnos na hora do almoço e do lanche para as diferentes valências, para evitar 
cruzamento de grupos e colaboradores: 

 CRECHE – ALMOÇO: 11h15, LANCHE: 15h00 (sempre que possível o lanche deverá 
ser feito no exterior) 

 CAF – ALMOÇO: 12h00, LANCHE: 15h30 (sempre que possível o lanche deverá ser 
feito no exterior) 

 CATL – ALMOÇO: 12h40, LANCHE: 16h00 (sempre que possível o lanche deverá ser 
feito no exterior) 

 Após o términus das refeições pelos diferentes grupos é obrigatório a desinfeção e 
higienização do espaço e dos equipamentos utilizados (mesas e cadeiras) para a entrada 
de novo grupo e assim sucessivamente; 

 

9. Cuidados genéricos nas rotinas com as crianças: 

Os profissionais na medida do possível, ao lavar, alimentar ou segurar nas crianças muito pequenas 
devem ter estes cuidados: 

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

 Limpar o nariz da criança com lenços de papel 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, procedimento 
que deve ser acompanhado de posterior lavagem das mãos. Esta troca de roupa estende-se 
á criança e á profissional; 
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10. Organização das salas de atividades: 

As salas de atividades devem ser organizadas segundo as orientações emanadas pelas entidades 
competentes: 

 Retirar todo o tipo de equipamentos e materiais não essenciais e de difícil higienização, 
distanciamento das mesas de trabalho e de refeição; 

 Deve ser mantida a mesma sala de cada grupo de forma a evitar a circulação de crianças e 
profissionais; 

 Sempre que possível cada criança deverá ter o seu material individual; 

 Não é permitido a entrada de brinquedos ou objetos não necessários para dentro da 
instituição, bem como de adornos (fios, pulseiras, relógios…); 

 Distanciamento entre espreguiçadeiras e berços, cada criança tem o seu equipamento; 

 

11. Organização da sesta: 

 A ventilação da sala está assegurada através das janelas basculantes, sempre com todos os 
critérios de segurança para as crianças; 

 Catres com o máximo de distanciamento, mantendo as posições das cabeças e dos pés das 
crianças alternados; 

 Existência de um catre por criança e intransmissível; 

 A sesta da creche é realizada na própria sala e sempre que necessário as crianças da CAF 
também farão a sua sesta na sala da CAF respetivamente. 

 

12. Utilização da casa de banho e mudança de fralda (fraldário): 

 

 As idas á casa de banho serão realizadas com 1 criança de cada vez; 

 A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras é realizada com muita 
frequência; 

 As portas sempre que possível vão ser mantidas abertas para evitar o contacto constante 
com as mesmas; 
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 Vão ser assegurados especiais cuidados na troca das fraldas, com higienização das mãos dos 
profissionais e das crianças, bem como da bancada de muda fraldas antes e depois de cada 
utilização; 

 A roupa suja da criança vai ser colocada em saco de plástico fechado com duplo nó para 
entrega ao encarregado de educação aquando da entrega da criança. 

 

13. Procedimentos perante um caso suspeito: 

 

 A responsável da sala que identifique um caso suspeito deve encaminhar a criança para a 
sala de isolamento e contactar a coordenadora do Plano de Contingência; 

 A Coordenadora, após ter conhecimento do caso suspeito, deve informar os encarregados 
de educação, que serão aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24). Deve também, 
informar a autoridade de saúde local, do caso suspeito de forma a facilitar a aplicação de 
medidas de saúde pública aos contatos de alto risco; 

 Quem acompanha a criança tem que cumprir as precauções de higiene para o controlo da 
infeção; 

 Se o caso suspeito for uma das colaboradoras, a própria deve dirigir-se para a sala de 
isolamento e informar o coordenador do Plano de Contingência. 

 Área de isolamento da valência de CRECHE, CATL e CAF 

 
 
 

SALA DE APOIO DAS ESCADINHAS  

 
 

 A sala está equipada com: 

 Lenços descartáveis; 

 Máscaras descartáveis tipo cirúrgico; 

 Balde de lixo com saco plástico; 

 Termómetro digital; 

 Devem fazer-se acompanhar de telefone/telemóvel. 

 

Após o suspeito (criança ou adulto) ser encaminhado pelas autoridades competentes, deve-
se proceder de imediato á limpeza e desinfeção de toda a área de isolamento e do percurso 
efetuado pelos mesmos. Os resíduos produzidos (lixo) pelo mesmo devem ser 
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acondicionados em duplo saco plástico (resistentes), com dois nós apertados, 
preferencialmente com um adesivo ou atilho e devem ser colocados em contentores de lixos 
coletivos após 24 horas da sua produção. 

 

14. Procedimentos perante um caso validado: 
 
 Em caso de validação externa à instituição de um caso suspeito o infetado (criança ou 

adulto) deve permanecer em casa e avisar a instituição por contacto telefónico; 
 Em caso de validação interna de caso suspeito a Direção Geral de Saúde ativa o Instituto 

Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Autoridade de Saúde Regional e inicia-se a 
investigação epidemiológica e a gestão de contactos; 

 A coordenadora geral deverá informar todos os encarregados de educação da existência 
de um caso validado (positivo) na instituição. 

 
 

15. Coordenador e Equipa Operativa do Plano de Contingência: 
 

A coordenação global do Plano de Contingência é realizada pela Diretora Técnica Dr.ª Marisa Rainha 
sob o aval da Direção da instituição. Esta coordenadora tem como função prioritária supervisionar 
as ações previstas no Plano de Contingência e de articulação com os serviços externos estritamente 
necessários. As Equipas Operativas são compostas pelas responsáveis de cada valência com 
orientação da Educadora Chantal Almeida, a qual terá como função reportar à coordenadora. 

A função da Equipa Operadora será de encaminhar e alertar para a coordenadora todos os casos 
suspeitos ou todas as falhas ao Plano de Contingência vigente. 

 

16.  Fluxograma do Plano de Contingência: 

 

DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

DIRETORA TÉCNICA 

 

EDUCADORA DE INFÂNCIA 

 

AJUDANTES DE AÇÃO EDUCATIVA 



 PLANO DE CONTINGÊNCIA 
Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Pág. 13 / 13 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL FREGUESIA DE PANOIAS 
ESTRADA NACIONAL 233, S/N 
6300-152 PANOIAS DE CIMA 
TELF: 271227817 / 934971134 

 

 

ANEXOS: 

 

 

 

 

                                                                            


