PLANO DE CONTINGÊNCIA
COVID-19

V5. 9 de Outubro de 2020

1. INTRODUÇÃO
Derivado do atual contexto da pandemia COVID-19, as Autoridades de Saúde
Nacionais determinaram a todos os serviços e/ou estabelecimentos, a elaboração
de planos de contingência tendo em vista a minimização do risco de contágio, e no
intuito de permitir o funcionamento das atividades essenciais
Este Plano de Contingência, foi elaborado de acordo com as orientações da
Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares,
que definem um conjunto de diretrizes que permitem a preparação e adequação
da resposta de cada escola, centrando-se especialmente nas questões operacionais
a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, pessoal docente, pessoal não
docente e restante comunidade, assegurando tanto quanto possível a
continuidade da atividade.
Este plano encontra-se atualmente na sua 5ª versão, e deverá ser aplicado de
acordo com a realidade e especificidade da nossa escola.
As presentes medidas podem ser revistas de acordo com a evolução da situação, e
sempre que se justifique.
A aplicação das medidas previstas neste plano, não prejudica a aplicação das
recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS, de acordo com o
evoluir da situação.
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2. ENQUADRAMENTO
2.1 O que é a COVID-19?
COVID-19 é o nome oficial atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença
provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção
respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez
em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei.
2.2 O que são os coronavírus?
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas.
Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser
parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como a
pneumonia.
2.3 Qual a diferença entre COVID-19 e SARS-COV-2?
SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que foi detetado na China, no final de
2019, e que significa “síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2”. A COVID19 é a doença que é provocada pela infeção do coronavírus SARS-CoV-2.
2.4 Período de Incubação
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 e 14
dias, segundo as últimas 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 confirmado.
As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta
(superfícies/objetos contaminados).
2.5 Principais Sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
 Febre;
 Tosse;
 Falta de ar (dificuldade respiratória);
 Cansaço.
Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência
respiratória aguda, falência renal, e até mesmo, levar à morte.
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2.6 Modo de Transmissão
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente
através de:
 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 uma superfície ou objeto
contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente
infetados em espaços fechados.

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA
3.1 Coordenação do Plano e das Ações
A coordenação do plano de contingência é responsabilidade da Direção Pedagógica
e da Direção Administrativa.
Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada à equipa
de coordenação que é quem fará a articulação que se mostrar necessária com as
autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares e Segurança Social) e com os pais/encarregados de
educação.
Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro
da comunidade educativa, deverá ser esclarecida junto da equipa de coordenação,
podendo ser utilizado para o efeito o correio eletrónico através dos endereços
dir.pedagogica@conservatoriodeagueda.org ou geral@conservatoriodeagueda.org .
3.2 Efeitos que a infeção de alunos, docentes e não docentes, pode causar no
serviço
O encerramento do Conservatório apenas será efetuado se determinado pelo
Delegado de Saúde local. Caso isso venha a ocorrer, deverão ser garantidos, se
possível, os seguintes serviços mínimos:
- Serviços de Limpeza;
- Serviços Administrativos (para casos inadiáveis).

4

3.3. Medidas de higiene pessoal e do ambiente escolar
3.3.1 Medidas gerais / Redução do risco de contágio
 Colocação de cartazes de fácil compreensão a toda a comunidade educativa,
ilustrativos de uma boa higienização das mãos em todos os locais onde esta
possa ser feita (casas de banho, junto aos dispensadores de solução anti-séptica
de base alcoólica, entrada, secretaria, etc.), e das regras de etiqueta
respiratória e distanciamento social;
 Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover a aquisição de
bons hábitos de higiene;
 O pessoal não docente deve promover os bons hábitos em relação à lavagem
das mãos e às regras de etiqueta respiratória;
 O Conservatório disponibiliza os necessários dispensadores com solução antiséptica de base alcoólica (SABA), em todos os espaços das suas instalações que
se entendam necessário;
 Encontra-se afixada, nos diferentes espaços escolares utilizados, sinalética com
as instruções sobre a utilização das máscaras, e a obrigatoriedade de serem
usadas no interior do edifício;
 Estão sinalizados trajetos de circulação no edifício para alunos, docentes e
funcionários;
 As mesas e cadeiras das salas de aula das disciplinas teóricas (Formação Musical
e disciplinas das Ciências Musicais) encontram-se afastadas umas das outras,
de modo a cumprir com as regras de distanciamento físico entre alunos e
alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro;
 Foi efetuada a redução do número de alunos que frequentam as turmas das
disciplinas de Classes de Conjunto, alcançada através do desdobramento das
mesmas, e criação de novas classes de conjunto constituídas por pequenos
grupos de alunos (por exemplo: trios, quartetos, sextetos e outros ensembles
variados), de forma a que seja maximizado o distanciamento, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas;
 As salas de aula encontram-se equipadas só com os materiais necessários para
o funcionamento da aula, de modo a reduzir o risco de contaminação;
 A cedência de instrumentos de sopro e cordas para utilização nas aulas, só é
permitida nos casos em que o referido instrumento seja para uso exclusivo de
um único aluno;
 É expressamente proibida a partilha de instrumentos de sopro e cordas, bocais,
palhetas ou outros objetos pessoais;
 A utilização dos instrumentos de tecla e percussão, obedece a um conjunto de
normas, que se encontram especificadas em documento anexo;
 Encontram-se afixadas as regras de utilização dos espaços específicos, como as
instalações sanitárias;
5

 Higienização regular e intensa (frequência diária) com detergente/desinfetante
apropriado, bem como solução anti-séptica de base alcoólica, de:
o Maçanetas e puxadores de portas;
o Portas de WC;
o Armários;
o Torneiras e autoclismos;
o Telefones, teclados e ratos de computador;
o Interruptores;
o Corrimões;
o Comandos;
o Mesas de trabalho e cadeiras;
o Teclados de pianos e outros instrumentos;
o Outros acessórios regularmente manipuláveis.
 Os caixotes do lixo deverão ser desinfetados com muita regularidade, usando
sempre luvas descartáveis;
 Elaboração de um documento de monitorização da manutenção, limpeza e
desinfeção das instalações do Conservatório;
 Será mantida, sempre que possível, a ventilação e arejamento contínuo das
salas e corredores dos estabelecimentos, salvo se as condições meteorológicas
não o permitam.
3.3.2 Medidas de prevenção diária / Higiene das mãos
 Ao entrar no recinto escolar, os utilizadores devem desinfetar as mãos com
uma solução antissética de base alcoólica (SABA) e colocar a máscara, caso
ainda não esteja colocada;
 A máscara é de uso obrigatório para todos, excepto nas seguintes situações:
 Durante a execução de instrumento de sopro;
 Necessidade de alimentação/hidratação;
 Condição clínica incapacitante atestada por declaração médica.
 As máscaras descartáveis, assim como as luvas usadas, deverão ser deitadas no
lixo em contentor próprio devidamente identificado;
 A toma de reforço/lanche deverá ocorrer no recinto de recreio exterior, ou na
sala de convívio sempre que as condições climatéricas sejam adversas, e
respeitando sempre o número máximo de alunos desta área;
 Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;
 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas,
puxadores, interruptores, etc.;
 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante,
pelo menos, 20 segundos;
• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitando os lenços
usados num caixote do lixo e lavando as mãos de seguida;
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• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos.
3.3.3 Medidas de distanciamento social
 Circular pelos circuitos definidos de entrada e saída;
 Manter, sempre que possível, uma distância de segurança de pelo menos 2
metros dentro e fora do edifício;
 Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços;
 Evitar o contacto com outras pessoas;
 Não partilhar objetos pessoais.
3.3.4 Medidas de isolamento
É estabelecida uma área de isolamento que se situa na sala A2. Para esta sala, serão
encaminhados os casos de alunos e colaboradores com sinais/sintomas de gripe.
A colocação de um aluno ou colaborador suspeito de infeção por COVID-19 numa
área de isolamento, visa impedir que outros estudantes e/ou colaboradores
possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a
propagação da doença.
O espaço de isolamento temporário está equipado com mesa, cadeira, água,
máscaras, luvas, lenços de papel, desinfetante para as mãos, e termómetro.
Quem manifestar febre ou outros sintomas de uma possível infeção com o COVID19, não se deve deslocar ao Conservatório. Deve contactar o SNS24 (808 24 24 24)
e o seu médico de família, e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos
profissionais de saúde.
3.4. Acesso ao estabelecimento escolar e funcionamento dos serviços
O acesso ao estabelecimento de ensino tem regras específicas para alunos,
docente, não docentes e restantes utentes, e o funcionamento dos serviços
respeita determinadas normas.
3.4.1 Alunos e Pessoal Docente
De forma a evitar a concentração dos alunos nos espaços comuns do
Conservatório, além de haver desfasamento nos horários, foram criadas as
seguintes regras:
A. Os alunos e docentes acedem ao espaço escolar através da entrada principal,
onde higienizam as mãos e colocam a máscara, caso não venha colocada, e
dirigem-se de seguida às salas respetivas através dos circuitos de acessibilidade
criados para o efeito, cujos mapas se encontram afixados no Hall de entrada;
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B. A circulação deve ser feita sempre pela direita, salvaguardando-se os percursos
com sinalética própria, e deve ser respeitada sempre que possível a distância de
segurança (mínimo 2 metros);
C. São definidos espaços distintos de recreio para os diferentes grupos de alunos;
D. A utilização das instalações sanitárias dos alunos, bem como do pessoal docente,
encontra-se condicionada a uma pessoa de cada vez;
E.

Encontram-se encerrados os espaços não necessários à atividade letiva.

3.4.2 Pessoal Não Docente
A. Acedem ao espaço escolar através da porta principal, onde higienizam as mãos e
colocam a máscara, caso não venha colocada;
B. A utilização das instalações sanitárias do pessoal não docente encontra-se
condicionada a uma pessoa de cada vez;
C. Os assistentes operacionais têm o horário ajustado de acordo com as
necessidades.

3.4.3 Encarregados de Educação
A. Os encarregados de educação deverão permanecer no exterior, junto da porta
principal, mantendo o distanciamento social, apenas o tempo necessário para
entregar e recolher os seus educandos;
B. A DGS recomenda o menos tempo possível na escola, pelo que solicitamos aos
encarregados de educação, que recolham os seus educandos assim que terminem
as atividades letivas.
C. As reuniões com Pais/Encarregados de Educação, continuarão a realizar-se
preferencialmente por videoconferência, salvo indicação em contrário.
D. Excecionalmente, poderão aceder às instalações, os encarregados de educação a
quem for requerida a presença para tratar de assuntos de carácter urgente e
inadiável, ou que tenham marcação de atendimento nos serviços administrativos,
para tratar de assuntos relativos à frequência dos seus educandos, que não
possam ser tratados à distância. A sua presença estará condicionada à zona de
atendimento, respeitando as regras definidas.

3.4.4 Outros utentes
Pessoas externas ao processo educativo (ex. fornecedores, pessoal de manutenção,
etc.) só estarão autorizados a entrar no edifício quando tal for imprescindível e,
sempre, de forma segura, utilizando máscara e procedendo à desinfeção das mãos à
entrada e saída, evitando contacto com alunos e pessoal docente e não docente.
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3.4.5 Funcionamento dos Serviços Administrativos
Deverá ser privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos,
sempre que possível.
O atendimento presencial está sujeito a agendamento prévio, sendo a
permanência limitada ao tempo estritamente necessário à realização do
atendimento.
No espaço de atendimento apenas pode permanecer 1 pessoa de cada vez,
devendo aguardar no exterior pela chamada.
As marcações poderão ser efetuadas através do telefone 234 622 780 ou na
plataforma https://conservatoriodeagueda.bookafy.com/.
Solicita-se aos encarregados de educação dos alunos cuja frequência está sujeita
ao pagamento de propinas (Iniciação e Cursos Básico e Secundário em regime
supletivo), que realizem os pagamentos preferencialmente por transferência
bancária, podendo solicitar o IBAN por correio eletrónico através do endereço
secretaria@conservatoriodeagueda.org .

4. HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
4.1. Plano de higienização
O Estabelecimento tem um Plano de Higienização seguindo as Orientações da DGS:
1. O plano de higienização é do conhecimento dos profissionais envolvidos;
2. Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes
e desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e
aplicação em condições de segurança, como se proteger durante a realização
do seu trabalho e como garantir uma boa ventilação dos espaços durante a
limpeza e desinfeção.
4.1.1 Frequência de limpeza
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com
frequência diária e/ou sempre que se mostrar necessário, de acordo com a técnica
abaixo descrita.
As frequências de referência são:
• Casas de banho - pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde (1 vez
no final de cada turno, nos períodos em que não haja atividades letivas);
• Zonas e objetos de contacto frequente - pelo menos duas vezes de manhã e
quatro vezes à tarde;
• Salas de aula - no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
• Instrumentos de percussão e acessórios - após cada utilização;
• As frequências atrás referidas, podem ser alteradas sempre que se justifique.
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4.1.2 Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares
Na limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores são utilizados os seguintes
produtos e técnicas:

a) Agentes de desinfeção:
Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com concentração de 0,05 %,
ou outro produto com poder desinfetante semelhante.

b) Método de aplicação:
A limpeza deve ser húmida com:
i. Balde e esfregona para o chão;
ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se
houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de
lavar;
a) Na limpeza dos espaços escolares que não instalações sanitárias, devem ser
utilizados três panos de cores diferentes e a regra da cor deve ser mantida
em toda a escola para estes espaços. Assim, o pano de cor azul (água e
detergente), o pano de cor rosa (hipoclorito e água - 1/100) e por último um
pano de cor verde (apenas para enxaguar).
b) Nas instalações sanitárias, devem ser utilizados dois panos de cores
diferentes e a regra da cor deve ser mantida em toda a escola. Assim, o pano
de cor amarela será utilizado para as superfícies das instalações sanitárias e
o pano de cor laranja para a sanita e urinóis.
c) Os panos utilizados na limpeza dos espaços escolares devem ser lavados a
uma temperatura mínima de 70 º C.
iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, para que sequem ao ar,
de forma que o desinfetante possa atuar eficazmente.

c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (salas de aula, 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.

d) Procedimentos gerais
• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio (ou similar) 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.
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e) Procedimentos específicos
• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção:
Bancadas; maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; torneiras;
manípulos de autoclismos; corrimãos; periféricos 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 (ou semelhante)
pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da utilização.

f) Instalações sanitárias:
Devem ser limpas, 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.
A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
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 das sanitas:
2.1. Parte interior:
- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar
durante, pelo menos, 5 minutos;
- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este
também fique limpo;
- Volte a puxar a água.
2.2. 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.
- 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.
g) Outras medidas
- Encontra-se afixada no interior de todas as instalações sanitárias, uma grelha onde é
registada a hora e o funcionário responsável pela tarefa de higienização;
- É realizada a monitorização e verificação de todas as tarefas de higienização.
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5. PROCEDIMENTO EM CASO SUSPEITO
1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente
no estabelecimento de ensino, são imediatamente ativados todos os
procedimentos constantes no presente Plano de Contingência
2. O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado
por um funcionário, para a sala de isolamento, através de circuitos próprios
definidos previamente, e que se encontram visualmente assinalados. Sempre
que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento.
3. Já na referida sala, procede à desinfeção das mãos e é medida a temperatura.
De seguida, e caso se trate de um menor de idade, é contactado o encarregado
de educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do aluno. No
seguimento, o encarregado de educação deve dirigir-se ao Conservatório,
preferencialmente em veículo próprio.
4. Na sala de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um
adulto, contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas de triagem
telefónica, e segue as indicações que lhe forem dadas. O Diretor Pedagógico ou
o ponto focal definido pelo Conservatório, pode realizar o contacto telefónico
se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas de
triagem criadas para o efeito, o Diretor Pedagógico ou o ponto focal, informa a
Autoridade de Saúde Local, dessa situação.
Na sequência da triagem telefónica, o SNS 24 informa o seguinte:
- Se não for considerado caso suspeito de COVID-19: a pessoa segue o
procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado.
Terminam os procedimentos e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação
perante um caso suspeito de COVID-19” (Anexos I e II).
- Se for considerado caso suspeito de COVID-19, o procedimento é o que se segue:
Encaminhamento/contacto com Médico de Família (caso não tenha médico de
família, deverá contactar o gabinete do cidadão do centro de saúde da área de
residência);
i. Médico de Família - avaliação clínica; prescrição de teste; emissão de
baixa justificação médica para a criança, e encarregado de educação
responsável pelo acompanhamento da criança.
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5. Papel da Autoridade de Saúde:
 A Autoridade de Saúde, atua e diligencia intervenção e avaliação
epidemiológica de risco, no seguimento do conhecimento e diagnóstico de
casos confirmados COVID-19;
 Tal traduz-se na identificação de contactos de alto risco, e respetiva
orientação para isolamento profilático;
 Bem como na definição e orientação de medidas/recomendações sanitárias
ambientais consideradas necessárias.
Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local
em conjunto com a Unidade de Saúde Pública, pode mobilizar e liderar uma Equipa
de Saúde Pública.

6. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19
FORA DO CONSERVATÓRIO
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de ensino,
devem ser seguidos os seguintes passos:

Figura 1: Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar

1. Perante a comunicação ao estabelecimento de ensino, de um caso confirmado
de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem
ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de
Contingência e ser contactado o ponto focal designado previamente pela
Direção do estabelecimento de ensino (Anexos I e II).
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2. A Direção do estabelecimento de ensino ou o ponto focal contacta de imediato
a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da
situação.
3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local,
assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
 Inquérito epidemiológico;
 Rastreio de contactos;
 Avaliação ambiental.
4. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local
informa os contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação
ou ensino, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar,
nomeadamente:
• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de
todo o estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo
caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020
da DGS);

•

Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente
com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).

7. MEDIDAS A ADOPTAR PELO CASO CONFIRMADO
Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o
mesmo deve permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura
documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS).
A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das
condições de habitabilidade de cada pessoa.
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:
• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e
melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e
• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14
dias após o início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar
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por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo
menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início
dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19).
Após determinação de cura e indicação do Médico de Família/Assistente, a pessoa
pode regressar ao estabelecimento de ensino.

8. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS
O risco de contrair infeção pelo coronavírus COVID-19 é dependente do nível de
exposição, sendo os contactos classificados, de acordo com esse nível, em
exposição de alto risco e de baixo risco.
Esta estratificação de risco é realizada pela Unidade de Saúde Pública no decurso
da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS.

9. PROCEDIMENTOS A TOMAR NA SALA DE ISOLAMENTO
Após a entrada do aluno/profissional com sinais/sintomas de gripe, a sala deverá
permanecer devidamente ventilada.
Após a saída do aluno/profissional, o funcionário responsável pela limpeza deste
local manterá o arejamento.
Todos os objetos que forem utilizados deverão ser desinfetados com uma solução
alcoólica procedendo ainda ao esvaziamento do caixote do lixo e à limpeza do chão
com uma solução à base de lixívia.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Internamente, recomenda-se a todos os membros da comunidade escolar, que
possam eventualmente ter estado numa qualquer das situações referidas
anteriormente, e caso apresentem algum sintoma de infeção respiratória, deverão
comunicar de imediato com a linha SNS 24 através do número 808 24 24 24, e
informar a Direção Pedagógica e/ou a Direção Administrativa.
NOTA: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da
DGS, disponíveis em https://www.dgs.pt/ .
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Contactos úteis:
Linha SNS 24: 808 24 24 24
Unidade Local de Saúde Pública de Águeda: 234 610 210
Telefone do Conservatório: 234 622 780
E-mail geral e direção administrativa: geral@conservatoriodeagueda.org
E-mail da direção pedagógica: dir.pedagogica@conservatoriodeagueda.org
E-mail da secretaria: secretaria@conservatoriodeagueda.org
Página web institucional: www.conservatoriodeagueda.org
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ANEXO 1 - Fluxograma de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em
menor de idade
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ANEXO 2 - Fluxograma de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em
adultos
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