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 2019/20 – 15 de maio de 2020 

 

 

Reabertura da Resposta Social Creche 

18 de maio de 2020  

  

Procedimentos para Creche  

 

O sucesso das medidas de Saúde Pública a adotar e cuja evolução, com avaliação do 

quadro epidemiológico, sanitário, social e económico, por ora é necessária a todo o 

momento, depende da colaboração de todos, pelo que readaptámos o plano de 

contingência, passando a constar do mesmo medidas excecionais e transitórias para 

reabertura de todas as respostas sociais, num caminho de regresso gradual da 

atividade económica ao seu normal funcionamento, até se atingir a normalidade, que 

todos queremos, por forma a coordenar todos os procedimentos essenciais à 

prevenção da transmissão da COVID-19, minimizando os riscos, no acesso e 

permanência na Instituição e bem assim no regresso a casa, nesta primeira fase para 

a Instituição (correspondente à segunda fase de desconfinamento), em creche. 

 

Entrada na instituição do funcionário: 

 Entrar na instituição com a máscara colocada, medição da temperatura na receção, 

desinfetar as mãos, realizar o registo biométrico e voltar a desinfetar as mãos; 

 Entrada e saída sempre pelas escadas de emergência (a porta tem que estar 

sempre trancada por dentro, ficando a chave na mesma); 

 Ao entrar no piso, na zona de transição trocar o calçado (descalçar na zona suja e 

calçar na zona limpa = zona suja delimitada a vermelho / zona limpa delimitada a 

verde); 

 O calçado limpo tem que vir num saco de plástico fechado, assim como a muda de 

roupa, é aconselhável ter mais que uma muda de roupa limpa na instituição; 

 Malas e outros pertences terão de ficar guardados no vestiário ou sala dos 

trabalhadores, evitar trazer coisas desnecessárias; 

 Para troca de vestuário o funcionário deve dirigir-se ao WC de creche, à sala dos 

trabalhadores e ou WC dos vestiários; 

 Os funcionários de creche só frequentam o respetivo piso; 

 Os funcionários entrarão mais cedo para efetuar a troca de roupa a tempo de 

estarem prontos ao serviço à hora de entrada das crianças; 
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 Todos os funcionários têm obrigatoriamente que circular e permanecer no interior da 

Instituição, com máscara, que só será retirada para as refeições com correto 

manuseamento (forma de a colocar, retirar e manter) e cumprimento das normas de 

utilização do refeitório em segurança.  

 

Entrada da criança: 

 Na receção estará sempre um funcionário que fará o encaminhamento do adulto e 

da criança para a resposta social 

 A criança só poderá ser acompanhada por um adulto; 

 O adulto deve obrigatoriamente usar máscara logo na entrada do recinto (portão 

principal); 

 Na portaria todos terão que desinfetar as mãos e será sempre medida a temperatura 

à criança (com termómetro de infravermelhos, em caso de febre igual ou superior a 

37,5º não é admitida a entrada da criança); 

 Com o distanciamento necessário a criança será encaminhada pelo adulto até às 

escadas de emergência, que subirão até ao segundo piso, onde será recebida pela 

responsável de acolhimento, evitando-se sempre que possível o cruzamento entre 

pessoas, enquanto durar a atual conjuntura e as medidas excecionais impostas pelo 

Governo, pela DGS e pelo SNS; 

 Só a criança entra no edifício, realizando-se a troca de calçado logo à entrada (a 

troca de calçado é feita pela responsável de acolhimento); 

 Os casacos deverão ser retirados pelo EE que acompanha a criança e não ficam na 

instituição; 

 As crianças não poderão trazer brinquedos ou qualquer outro objeto de casa; 

 As mãos da criança serão lavadas à entrada; 

 A responsável de acolhimento desinfeta as mãos também entre a receção de cada 

criança; 

 Os lençóis são retirados do saco onde vêm acondicionados e identificados e serão 

colocados num saco com asas, da Instituição, fechado e colocado no cabide da 

respetiva criança; 

 Tudo o que entra na sala é anteriormente desinfetado (designadamente embalagens 

de fraldas, dodots, cremes, etc); 

 Há que agilizar o acolhimento da criança sem prejuízo do cumprimento das normas;  

 O controle de entradas e saídas é realizado pela equipa de sala; 
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Sala: 

 Só permanecerão em sala os brinquedos que possam ser lavados ou submersos em 

água com desinfetante, o mesmo sucedendo com outros acessórios, não essenciais, 

para as atividades lúdico-pedagógicas; 

 

 Tudo o que é passível de ser plastificado sê-lo-á (livros, brinquedos, jogos…); 

 Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilhem objetos e que os 

mesmos sejam devidamente desinfetados entre utilizações; 

 Há que garantir a utilização de material individual, necessário a cada atividade; 

 Nas atividades, promove-se o distanciamento entre as crianças; 

 As cortinas e demais objetos de decoração também serão desinfetados em 

cumprimento das orientações; 

 Desinfetar a bancada antes e depois da muda de fraldas; 

 Higienizar as mesas e cadeiras, sempre, antes e depois da sua utilização; 

 Todas as peças afixadas, serão protegidos ou retirados quando tal não fôr possível 

(placards, mapa das presenças, trabalhos, etc); 

 Arejamento da sala, deixando todas as portas que não comprometam a segurança e 

saúde das crianças, ABERTAS;  

 Relativamente às crianças que não tenham ainda adquirido a locomoção e 

necessitem de estar em espreguiçadeiras, ou outro equipamento de conforto, dever 

existir um equipamento por criança, e esta deverá utilizar sempre o mesmo. 

 

Higienização da Sala: 

 A desinfeção: deve ser realizada a partir da zona mais limpa para a mais suja; 

 Higienizar as superfícies e cadeiras várias vezes ao dia; 

 A higienização deve ser especialmente rigorosa nas superfícies que estão à altura 

das crianças;  

 Os brinquedos devem ser lavados, pelo menos duas a três vezes ao dia; 

 

Sesta:  

 A medição da temperatura será repetida antes da sesta (e sempre que se mostre 

necessário); 

 Higienizar o chão antes da colocação dos catres; 

 Realizar o maior distanciamento possível entre os catres; 
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 Deitar as crianças cabeça/pés alternadamente; 

 Não se utilizam resguardos; 

 Cada catre será utilizado sempre pela mesma criança; 

 Dobrar o lençol ao meio, em altura (não havendo toque do mesmo no chão, 

mantendo o mesmo cuidado com o lençol de cima); em caso de lençol de elástico 

dobrá-lo também mas usar resguardo; 

 Responsável terá que estar agora especialmente vigilante e ativo durante a sesta no 

que respeita a tentativas de encetar brincadeiras; 

 No levante, não juntar lençóis de crianças de modo algum, colocar cada par 

(inclusive resguardo nos casos em que seja necessária a sua utilização) no respetivo 

saco de plástico fechado, voltando a colocá-lo no cabide; 

 Pulverizar todos os catres com produto desinfetante, antes de arrumar; 

 Higienizar o chão;  

 

WC: 

 Cada sala usa sempre a sua própria casa de banho; 

 Máximo de 2 crianças de cada vez; 

 

Refeições: 

 Sala 3 entra no refeitório e vai pelo lado esquerdo para as respetivas mesas (com 

distanciamento de lugares) 

 Sala 2 anos entra no refeitório segue em frente para as respetivas mesas (com 

distanciamento de lugares) 

 Na saída do refeitório efetua-se o mesmo procedimento 

 Não pode haver cruzamento entre adultos das 2 salas 

 Em berçário, para além da máscara, usar também viseira 

 No refeitório, primeiro entra a Sala 3 para as respetivas mesas (com distanciamento 

de lugares), depois entra a Sala dos 2 anos; 

 Na saída do refeitório, primeiro sai a Sala dos 2 anos e depois a Sala 3; 

 Em berçário, para além da máscara, usar também viseira; 
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Saídas de Funcionários durante o horário de expediente: 

 Serão evitadas saídas desnecessárias; 

 Sempre que se sair (como por exemplo à hora de almoço) trocar o calçado e roupa; 

 Ter sempre 2 mudas de roupa na Instituição; 

 

Sala dos trabalhadores: 

 Deverá ser utilizada por um Funcionário de cada vez, quando se encontrem adstritos 

a salas diferentes, ou pelo máximo de dois, quando adstritos à mesma sala, mantendo 

sempre o distanciamento de segurança; 

 

Fundamental: 

 O acesso a cada sala é limitado apenas aos profissionais afetos à mesma; 

 Não pode haver cruzamento de valências (quer relativamente às crianças, quer 

quanto a funcionários); 

 É muito importante não haver contacto entre diferentes grupos de salas; 

 Em caso estritamente necessário, na entrada e saída da criança, e com a eventual 

falta de funcionários, a mesma pode ser acolhida noutro grupo, mas nesse caso o 

distanciamento tem de ser real e efetivo. Desinfetando a zona onde esteve o elemento 

estranho ao grupo, quando este sair; 

 Não há contactos físicos como abraços, festas e beijos, não se pode tirar a máscara, 

nem mesmo com o pretexto de a criança ver a cara da responsável. 

 

Crianças doentes: 

 A criança não poderá entrar com febre; 

 As crianças com sintomas de qualquer doença, não poderão entrar ou permanecer 

na Instituição, só podendo regressar com declaração médica que certifique a ausência 

de doença; 

 Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área 

de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência; 

 Em caso de febre ou quaisquer outros sintomas associados ao COVID 19, contactar 

os EE, devendo os mesmos ir de imediato buscá-la, sem prejuízo do cumprimento do 

isolamento, até à sua chegada e sem prejuízo ainda de a instituição contatar o SNS 24 

(808 24 24 24), cumprindo desde logo as orientações dadas por esta entidade; 
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 Os possíveis sintomas da COVID-19 são: tosse, febre, cansaço, dificuldade para 

respirar (em casos graves), porém, o aparecimento de edemas na pele e a ocorrência 

de problemas gastrointestinais, tais como a diarreia, embora menos comuns também 

são sintomas indicadores da infeção da COVID-19, como tal, à 1ª diarreia contactar os 

EE; 

 Crianças com sintomatologias recorrentes e reconhecidas pelos responsáveis, serão 

avaliadas, concretamente, quanto à necessidade de isolamento; 

 Se uma criança necessitar de fazer bomba expansora, retirar da sala e fazer noutro 

espaço sem crianças (nunca na sala de isolamento); 

 O espirro não é sintoma do COVID-19. 

 

Comunicação sala com famílias: 

  A comunicação telefónica, urgente, entre a sala e os EE e entre este e a sala deve 

sempre ser efetuada através da secretaria;  

 Sempre que um EE entregue medicação, esta tem que ser desinfetada para entrar 

na sala; 

 Qualquer documento cuja entrega se revele necessária deverá esta ser feita na 

receção, preferencialmente dentro de uma mica pelos EE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A Diretora Técnico Pedagógica                             A Presidente da Direção 

                                       Isabel Pedroso                                                                                      Leonor Vieira 

 

 

Agualva, 15 maio de 2020 

 


