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1. ENQUADRAMENTO  

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência do Jardim de Infância 

Popular (JIP) para a Doença por Coronavírus (COVID-19) estabelecido pelo JIP, fornece informação aos 

colaboradores e Encarregados de Educação (EE) dos nossos utentes sobre esta nova doença, sobre as 

medidas de prevenção / controlo desta infeção e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a 

identificação de casos suspeitos e/ou confirmados.  

 

O Plano de Contingência do JIP para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com base 

nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e na melhor evidência científica disponível até ao 

momento. Os colaboradores e EE serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID-19) e sobre 

as formas de evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: circulares informativas, site do JIP, 

afixação informativa nos espaços comuns. De igual modo, a informação sobre as recomendações e 

procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência do JIP para a Doença por Coronavírus (COVID-

19) será divulgada, através dos meios mais adequados, por toda a instituição. O JIP está comprometido 

com a proteção da saúde e a segurança dos seus colaboradores e utentes, tendo também um papel 

importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na comunidade.  

 

1.1 A Doença por Coronavírus (COVID-19)  

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções no ser humano. Normalmente, estas 

infeções estão associadas ao sistema respiratório. A infeção origina sintomas inespecíficos como tosse, 

febre ou dificuldade respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. O novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). Embora o epicentro da epidemia tenha 

ocorrido em Wuhan, onde estão relatados a maior parte dos casos, o risco de infeção não se limita a 

Wuhan, mas a qualquer região com casos confirmados onde se verifique transmissão ativa e sustentada 

do vírus.  

 

O período de incubação estimado do novo coronavírus é de 2 a 14 dias, segundo as últimas informações 

publicadas. Isto significa que se uma pessoa permanecer sem sintomas 14 dias após contactar com um 

caso confirmado de doença por coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido contagiada. 

 

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). 
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1.2 Principais Sintomas 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:  

● Tosse  

● Febre  

● Dificuldade respiratória   

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário 

mais fragilizado, pessoas mais velhas e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças 

respiratórias.  

 

1.3 A Transmissão de COVID-19  

Pelo que é conhecido a transmissão de COVID-19 acontece quando existe contacto próximo com uma 

pessoa infetada. As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra (secreções 

respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante.  

 

Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada:  

• As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das pessoas em redor ou podem 

ser inaladas para os pulmões; 

• Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam ter sido 

contaminados com secreções respiratórias e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos.  

 

1.4 Prevenir a Transmissão de COVID-19  

Atualmente não existe vacina contra o COVID-19. A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a 

exposição ao vírus. Existem princípios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a 

transmissão de vírus respiratórios:  

• Lavar as mãos com frequência – com água e sabão, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se não for 

possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente 

água e sabão.  

• Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, tossir ou 

espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, deverão ser lavadas 

as mãos. Na ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do 

cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.   

• As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em casa e não se 

deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde.  
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1.5 Medidas de Prevenção Diária 

• Os colaboradores e/ou utentes devem:  

→ Lavar as mãos frequentemente, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 

segundos:   

- Antes de sair de casa   

- Ao chegar ao JIP  

- Após usar a casa de banho  

- Após recreio e atividades  

- Antes das refeições, incluindo lanches  

- Antes de sair do JIP  

→ Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar: 

- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida 

→Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos 

→ Não tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias 

→ Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória 

→ Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum 

• Em caso de sintomas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não se deslocar diretamente para nenhum 

estabelecimento de saúde.  

• Consultar regularmente informação em www.dgs.pt  

 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2.1 Medidas a Adotar pelo JIP  

O JIP implementará de imediato as seguintes medidas:  

• Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns, condicionada à sua 

existência no mercado; 

• Criação de área reservada à divulgação de informação atualizada sobre o COVID-19 no site do JIP e 

placard de informação; 

• Os fornecedores deverão apenas ter acesso ao piso 0, deixando as mercadorias do lado de fora, sendo 

estas recolhidas pelo pessoal adstrito à cozinha e limpeza. 

• Ficam interditas as visitas à Instituição de potenciais futuros sócios. Estes ficarão limitados à entrega na 

Portaria dos documentos de pré-inscrição; 

• Para além do já habitual procedimento de limpeza e desinfeção, ficam as colaboradoras das salas 

também responsáveis por periodicamente limpar toda e qualquer área de eventual risco, nomeadamente, 

bancadas, brinquedos, cadeiras, mesas, portas, puxadores e tudo o que possa criar risco. 

http://www.dgs.pt/
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2.2 Medidas a Adotar ao Regressar de Áreas com Transmissão Comunitária Ativa  

O JIP tem em conta as orientações da Direção-Geral da Saúde e da Organização Mundial da Saúde sobre 

o COVID-19. De acordo com o Plano de Contingência do JIP para a Doença por Coronavírus (COVID-19), 

todos os colaboradores, crianças e acompanhantes que regressem de uma área com transmissão 

comunitária ativa do novo coronavírus, incluindo:  

• Norte de Itália (regiões de Emiglia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto); • China; • Coreia do Sul;• 

Irão; • Japão; • Singapura.  

Devem, por princípio de precaução de saúde pública, respeitar um período de isolamento profilático 

domiciliário de 14 dias após o seu regresso, durante o qual deverão vigiar o eventual aparecimento de 

sintomas (tosse, febre ou dificuldade respiratória). 

Os que se encontrem nestas circunstâncias deverão, durante esse período:  

• Estar atentos ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória, no próprio ou nas pessoas com 

quem convive de perto;  

• Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;  

• Lavar frequentemente as mãos, sobretudo antes das refeições e após uso da casa de banho;  

• Telefonar para a Linha SNS24 (808 24 24 24) caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou 

nos seus conviventes), e seguir as orientações. 

 

2.3 O que é um Caso Suspeito  

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve obedecer a 

critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na informação atualmente disponível 

no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC).  

Critérios Clínicos  Critérios Epidemiológicos 

 

 

 

Febre 

OU 

Tosse 

OU 

Dificuldade respiratória 

 

 

 

 

 

E 

 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária 

ativa* nos 14 dias anteriores ao início de sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 

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 

 

* Áreas com transmissão comunitária ativa: Norte de Itália (regiões de Emiglia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto), China, Coreia do Sul, 

Singapura, Japão e Irão.  
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2.4 Sala de Isolamento 

É estabelecida como área de isolamento o gabinete médico. A colocação de um colaborador ou utente 

suspeito de infeção por COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros colaboradores e/ou 

utentes possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação de 

uma doença transmissível no JIP.  

 

A área de isolamento tem ventilação natural, e possui revestimentos lisos e laváveis. Esta área está 

equipada com:  

• telefone;  

• cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do colaborador / utente suspeito de infeção por COVID-

19, enquanto aguarda a validação do caso e o eventual transporte pelo INEM);  

• kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

• contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);  

• solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à entrada desta área);  

• toalhetes de papel;  

• máscara(s) cirúrgica(s);  

• luvas descartáveis;  

• termómetro.  

 

Próximo desta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador 

de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso suspeito. Os colaboradores estão 

informados da localização da área de isolamento. 

 

A sala de isolamento será usada, apenas para este fim. Será limpa e arejada regularmente e após a sua 

utilização por cada caso suspeito de doença. A porta estará fechada. À entrada da sala encontra-se 

solução antisséptica de base alcoólica para desinfeção e material de proteção individual (máscaras, luvas). 

 

Nesta sala é obrigatório o uso de viseira e de máscara FFP2, devendo ainda ser utilizado cobre pés, bata 

descartável e touca. 

2.4.1 Em caso de ausência por tempo determinado da chefia, esta será substituída pela educadora 

Tania Ferreira (anterior Diretora Técnico Pedagógica). 

 

2.5 Designação de Chefia Direta  

A Chefia Direta (Isabel Pedroso) é responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19. Os 

colaboradores estão informados de quem é a Chefia Direta. É a esta Chefia Direta que deverá ser 
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reportada uma situação de doença enquadrada de colaborador ou utente com sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19. Sempre que for reportada 

uma situação de colaborador ou utente com sintomas, a Chefia Direta deverá informar a Direção e ficar 

responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência 

para a Doença por Coronavírus (COVID-19). A Chefia Direta desencadeará os contactos estabelecidos no 

Plano de Contingência do JIP.  

A responsável de sala será o elemento que acompanhará o utente suspeito até à sala de isolamento 

designada, prestará o apoio necessário, permanecendo na sala de isolamento. 

 

2.6 Procedimentos num Caso Suspeito  

Qualquer colaborador ou utente com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou alguém 

que identifique um colaborador ou utente com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, 

deverá informar imediatamente a Chefia Direta (preferencialmente por via telefónica) e dirigir-se para a 

sala de isolamento definida para aquele efeito.  

 

Deverá ser prestada ao colaborador ou utente doente toda a assistência necessária, incluindo se existirem 

dificuldades de locomoção. A Chefia Direta deverá certificar-se que o caso suspeito se desloca para a área 

de isolamento ou acompanhá-lo até à mesma. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de 

segurança (superior a 1 metro) do doente. O percurso estabelecido até à área de isolamento deverá evitar 

o uso de ascensores, de forma a evitar contaminação de superfícies. Deverão preferencialmente ser 

utilizadas escadas, não devendo idealmente ser usados os corrimãos como apoio.  

 

A Chefia Direta que acompanha e/ou presta assistência ao colaborador ou utente com sintomas, deve 

colocar, antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do 

cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto 

com o caso suspeito.  

 

No interior da área de isolamento, o caso suspeito de COVID-19 (colaborador) deve contactar a Linha SNS 

24 (808 24 24 24).  

 

O caso suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá 

ser colocada pelo próprio e este deverá verificar se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: 

ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da 

face. Sempre que a máscara estiver húmida, o caso suspeito deverá substituí-la por outra.  

Após avaliação, a Linha SNS 24 informa o caso suspeito ou Chefia Direta:  
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• Se não se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica do colaborador ou utente;  

• Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: a Linha SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde (DGS), para validação da suspeição. Desta validação o 

resultado poderá ser: 

  → Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do colaborador ou utente. O colaborador informa 

a Chefia Direta da não validação, e este último deverá informar a Direção.  

→ Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A Chefia Direta informa a Direção da 

existência na instituição de um caso suspeito de COVID-19 validado.  

 

Na situação de caso suspeito validado:  

• O colaborador ou utente doente deverá permanecer na área de isolamento (com máscara cirúrgica, 

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

Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão 

colhidas as amostras biológicas para realização de exames laboratoriais no INSA;  

• O acesso dos outros colaboradores ou utentes à área de isolamento fica interditado (exceto à Chefia 

Direta); 

• A Chefia Direta colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos do 

doente (Caso suspeito validado); 

• A Chefia Direta informa os restantes colaboradores e EE da existência de Caso suspeito validado, a 

aguardar resultados de testes laboratoriais. 

• O caso suspeito validado deverá permanecer na área de isolamento até à chegada da equipa do INEM 

ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste caso com outro(s) 

colaboradores ou utentes. Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito validado nas 

instalações.  

 

2.7 Procedimentos num 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 infirmado, a área de isolamento fica encerrada para COVID-19, sendo aplicados 

os procedimentos habituais incluindo limpeza e desinfeção da área de isolamento.   
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→ Se o caso for confirmado, a sala 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 deve:  

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

• 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 das salas, mesas de refeição, secretárias, incluindo materiais e 

equipamentos utilizados pelo caso confirmado;  

• Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico nos termos regulamentares.  

 

2.8 Procedimentos na Vigilância de Contactos Próximos  

Considera-se contacto próximo um colaborador ou utente que não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do 

contacto próximo, determinará o tipo de vigilância.  

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

Alto risco de exposição, definido como:  

• Utente da mesma sala ou grupo de atividades;  

• Colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do caso;  

• Colaborador ou utente que esteve cara-a-cara com o caso confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado;  

• Colaborador ou utente que partilhou com o caso confirmado louça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias).  

Baixo risco de exposição (casual), definido como:  

• Colaborador ou utente que teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. 

em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de 

conversa cara-a-cara superior a 15 minutos, tosse ou espirro);  

• Colaborador(es) que prestou(aram) assistência ao caso confirmado, desde que tenha(m) seguido 

as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das 

mãos).  

 

Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão ser ativados os 

procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início de sintomatologia. Para 

efeitos de gestão dos contactos o JIP, deve:  
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• Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  

• Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, aconselhar e 

referenciar, se necessário).  

Uma vez que o período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de 

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

exposição a caso confirmado.  

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguinte:  

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 pelo médico do 

trabalho. 

 

É importante sublinhar que:  

• A auto monitorização diária, feita pelo próprio colaborador, 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 e o colaborador e utente estiver na instituição, devem-se iniciar 

os PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO;  

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para 

COVID-19. 

 

2.9 Procedimento em Caso de Utente com Sintomas Compatíveis com Suspeita de Infeção por 

COVID-19: 

1. Utente que apresente sintomas de febre OU tosse OU dificuldade respiratória o colaborador 

responsável deverá questionar os encarregados de educação no sentido de averiguar se viajou ou 

se esteve em contacto com caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19 nos últimos 14 

dias antes do início dos sintomas; 
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2. Em caso de suspeita de infeção por COVID-19 o colaborador responsável deverá manter uma 

distância de, pelo menos, 1 metro do utente (evitando alarmismos) e encaminhar-se para a sala de 

isolamento; 

3. Antes de entrarem na sala de isolamento desinfetar as mãos e colocar máscaras e luvas; 

4. Contactar de imediato a Chefia Direta para informar (via telefone); 

5. Simultaneamente Chefia Direta providencia a limpeza das respetivas áreas possíveis de 

contaminação e promove o arejamento imediato da sala onde o utente se encontrava; 

6. Na sala de isolamento, o colaborador observa o utente e informa sobre os procedimentos 

seguintes, tranquilizando-o; 

7. O colaborador contacta SNS24 (808 24 24 24) seguindo as orientações recebidas; 

8. Em caso de validação do Caso Suspeito uma equipa do INEM deslocar-se-á ao JIP para 

encaminhamento até ao Hospital de referência; 

9. A Chefia Direta contacta o EE a informar e a solicitar a sua presença, assim como assegurar os 

cuidados necessários à sua chegada; 

10. Aquando do contacto com o SNS24 questionar se o EE deva trocar de lugar com o colaborador até 

então responsável e qual o procedimento a partir desse ponto. 

11. A Chefia Direta fará a ponte da informação entre EE e colaborador responsável. 

 

2.10 Procedimento em Caso de Colaborador com Sintomas Compatíveis com Suspeita de Infeção 

por COVID-19 

1. Caso um colaborador apresente sintomas de febre OU tosse OU dificuldade respiratória e tenha 

viajado ou estado em contacto com caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19 nos 

últimos 14 dias antes do início dos sintomas, deverá contactar a Chefia Direta (via telefone);  

2. Em caso de suspeita de infeção por COVID-19 o colaborador deverá encaminhar-se para a sala de 

isolamento, manter uma distância de, pelo menos, 1 metro de outros (evitando alarmismos); 

3. Antes de entrar na sala de isolamento desinfetar as mãos e colocar máscara e luvas; 

4. Simultaneamente a Chefia Direta providencia a limpeza das respetivas áreas possíveis de 

contaminação e promove o arejamento imediato da sala / posto de trabalho onde se encontrava; 

5. O colaborador contacta SNS24 (808 24 24 24) seguindo as orientações recebidas; 

6. Em caso de validação do Caso Suspeito uma equipa do INEM deslocar-se-á ao JIP para 

encaminhamento até ao Hospital de referência. 

 

2.11 Medidas de Prevenção e Controlo 

Os encarregados de educação têm o dever de: 

- Verificar, diariamente, de manhã, o estado geral de saúde dos seus educandos e agir em conformidade; 
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- Cumprir a proibição total de encaminhar para o JIP educandos que apresentem suspeitas de infeção por 

COVID-19; 

- Cumprir a obrigação de se deslocar imediatamente à escola caso seja contactado pela mesma; 

- Incentivar os seus educandos a cumprir todas as indicações dadas pelo JIP; 

- Contactar a Diretora Técnico Pedagógica e enviar email para jipopular@hotmail.com caso o educando 

falte devido à infeção por COVID-19, após a confirmação de diagnóstico médico; 

- Criar um Plano de Contingência familiar que: 

● garanta a deslocação para a escola (CATL) caso não haja transporte; 

● assegure local para deixar o educando em caso de encerramento do JIP. 

 

3. INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Direção / Diretora Técnico Pedagógica providencia: 

- Envio de informação a todos os colaboradores sobre a prevenção da infeção por COVID-19; 

- Distribuição de cartazes informativos em local estratégico (entrada); 

- Afixação na entrada e nas salas de cartazes com a demonstração da técnica de higienização das mãos; 

- Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica em locais estratégicos (portaria, secretaria, 

sala de isolamento, dentro e à entrada desta); 

- Realização de ações lúdicas para as crianças sobre o COVID-19; 

- Divulgação de orientações específicas e do Plano de Contingência junto de todos os colaboradores. 

 

4. ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO 

O Plano foi elaborado pela Diretora Pedagógica no dia 5 de março e aprovado pela Direção no dia 9 de 

março. Será apresentado à Comunidade Educativa na forma descrita nos pontos anteriores. O Plano será 

revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela existência de novas 

recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 A Diretora Técnico Pedagógica                                    A Presidente da Direção 

                                       Isabel Pedroso                                                                                                   Leonor Vieira 

 

 

Agualva, 9 março de 2020 

mailto:jipopular@hotmail.com
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Reabertura das Respostas Sociais 

1ª Fase – 18 de maio de 2020 - CRECHE 

  

Procedimentos para Funcionários de 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; 

  

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 

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; 
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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; 

 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;  
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 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 

 

 

 

 

 

  


