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No âmbito ocupacional o SARS-CoV-2 integra a lista de agentes biológicos reconhecidamente infeciosos
para os seres humanos e está classificado como agente biológico do grupo 3 (DecretoLei n.º 102-A/2020,
de 9 de dezembro, que altera o Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril). Assim, visando alcançar ambientes
de trabalho seguros e saudáveis importa garantir uma prevenção adequada tendo em conta os princípios
gerais de prevenção (artigo 15.º do RJPSST).

AMBITO
O presente documento descreve as principais diretrizes a considerar no Plano De Contingência para
COVID 19, designadamente procedimentos a adotar perante um caso possível e um caso confirmado
assim como a deteção ativa e precoce de casos de infeção SARS-Cov-2 no CPBESA.

O presente plano consiste, pois, num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas
oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia do covid-19. As medidas
necessárias, as suas calendarizações, bem como as responsabilidades de cada pessoa dentro da
instituição, serão ajustadas aos diferentes cenários de evolução da pandemia, a fim de assegurar que cada
um saiba o que fazer em situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros.
Deste modo, foram definidos os principais objetivos do plano:
 Sensibilizar toda a comunidade institucional para o facto de o CPBESA estar a preparado para as
possíveis consequências da pandemia;
 Definir procedimentos e responsáveis que assegurem o cumprimento das funções por parte da
instituição;
 Manter as atividades essenciais e prioritárias da instituição, em face dos possíveis efeitos da
pandemia, nomeadamente o absentismo dos profissionais e dos utentes e respetivas repercussões
nas atividades e no ambiente familiar e social de toda a comunidade institucional;
 Preparar para enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências da pandemia de COVID-19,
em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da
comunidade institucional;
 Detetar precocemente os casos suspeitos de COVID-19
 Desenvolver mecanismos de resposta a uma eventual situação de propagação de COVID-19;
 Dotar todos os profissionais existentes de conhecimentos e competências que lhes permitam lidar
com um cenário de COVID-19;
 Adotar as medidas de prevenção mais adequadas de forma a minimizar as condições de propagação
da doença.
 Envolver os serviços de SST de modo a:
o Prevenir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2 nos locais de trabalho;
o Prevenir e controlar outros riscos profissionais que, direta ou indiretamente, estão associados
à COVID-19 ou são agravados por esta;
o Minimizar o impacte da infeção por SARS-CoV-2 nos trabalhadores mais vulneráveis;
o Proceder à monitorização da evolução epidemiológica da COVID-19 na população
trabalhadora.
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.
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A elaboração do Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, assim
como os procedimentos a adotar perante um Colaborador/Criança/idoso com sintomas desta infeção,
devem seguir a informação disponibilizada nas orientações da DGS, revistas e atualizadas nas versões
atualizadas.
Toda a informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro
epidemiológico da doença.

ENQUADRAMENTO
1. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID19)
O Coronavírus pertence a uma família de vírus que causam infeções respiratórias. Alguns coronavírus
podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave que
ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês “SevereAcuteRespiratorySyndrome”.
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.
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade
respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), e
dores musculares generalizadas.

2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
De acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS, na sua versão atual são consideradas suspeitas de
infeção por SARS-CoV-2 as pessoas que apresentem:
1. Quadro de infeção respiratória aguda com, pelo menos, um dos seguintes sintomas:
1.1. Tosse de novo, ou com agravamento do padrão habitual;
1.2. Febre (temperatura ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;
1.3. Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível
2. Anosmia (perda completa de olfato), ageusia (falta completa de paladar) ou disgeusia (distorção
persistente do paladar) de início súbito.

3. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de (orientação
25/2020):


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 (< 2 metros).



Contactado indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.

Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-saude.pt
A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial de Saúde.
Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de
preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir a transmissão do vírus, prestar os
Pág. 4 / 19

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19)
cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública.
É sabido que a transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente
em ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização
da transmissão da doença nestes contextos:


Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com
lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo);



Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após
contacto direto com pessoas doentes;

 Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela nossa Instituição têm em conta as vias de
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos
contaminados).
PLANO DE CONTINGÊNCIA
O presente plano tem em conta e procura responder às 3 questões que a Norma 006/2020 define como
basilares:
a. Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar na empresa?
b. O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2?
c. O que fazer numa situação em que existe um ou vários trabalhadores suspeitos de infeção na
empresa?
Numa eventual situação de pandemia, grande parte da população deverá ficar isolada e muitos serviços
poderão deixar de funcionar; assim, é importante considerar a possibilidade de serviços ou atividades
essenciais ou mínimos.
A par do risco adicional, acresce o risco de absentismo elevado, o que pode provocar constrangimentos
nos cuidados pessoais prestados institucionalmente, sendo que há setores que podem encerrar, se
necessário, outros que, dada a sua natureza, têm que funcionar em permanência 24h/dia (ERPI), sendo
necessário ter sempre um número mínimo de trabalhadores para garantir as atividades imprescindíveis
ao seu funcionamento (higiene, cuidados de saúde, alimentação) e outros que poderão manter-se através
do teletrabalho.
1. COORDENAÇÃO DO PLANO E EQUIPAS
Coordenação do Plano
Equipa Técnica

Equipa Operativa

Direção do CPBESA: Laurindo Eufrásio e Nuno China
Direção Técnica: Elza Carvalho
Responsáveis das respostas sociais/serviços:
Creche e PE – Idalina Rosa
CATL – Margarida Assunção
Centro de Dia – Carla Anastácio
ERPI/SAD – Ana Redondo
Creche e PE: Idalina Rosa,
CATL: Margarida Assunção
CD: Carla Anastácio
ERPI: Responsáveis de Turno e Enfermeiro de serviço
SAD: Paula Patrício
Serviços administrativos: Carla Fonseca
Transportes: Valdemar
Serviços de apoio da sede: Luís Matos
Serviços de apoio ERPI: Laurindo Eufrásio
Sector alimentar: Adriana Baptista
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1.1.DEFINIÇÃO DA CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO”
Os Coordenadores do plano são responsáveis pela implementação e coordenação do Plano e devem:
 Ativar o Plano;
 Coordenar a atuação global;
 Garantir a normalidade, na medida do possível, das atividades institucionais, prevendo
substituição de funcionários, caso seja necessário;
 Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;
 Identificar e registar tarefas prioritárias e colaboradores relevantes;
 Gerir o processo de comunicação interno e externo;
 Cumprir e fazer cumprir as disposições, normas e orientações do Plano.
A equipa Técnica deve:
 Implementar as medidas aconselhadas;
 Monitorizar o cumprimento do Plano;
 Contactar os familiares, no caso de suspeita de utentes com COVID-19;
 Elaborar relatórios periódicos a entregar ao Coordenador da Equipa Operativa;
 Manter o contacto com o elemento de apoio do Centro de Saúde;
 Organizar e implementar ações de formação aos funcionários;
 Apresentar o Plano à comunidade.
 Monitorizar as faltas ao serviço dos funcionários e manter o coordenador da equipa
operativa informado do número de faltas por COVID-19;
A equipa Operativa/responsáveis por cada resposta social e diferentes setores da instituição devem:
 Identificar as atividades prioritárias no seu sector e organizar o serviço em conformidade;
 Assegurar-se que todos funcionários cumprem as medidas de higiene definidas no Plano;
 Manter os stocks dos produtos de higiene em quantidade suficiente para fazer face às
novas exigências e manter informado o coordenador pela gestão de serviços e materiais
das necessidades dos sectores.
A gestão da situação de infeção depende da pertinência das decisões e das ações levadas à prática em
cada momento. Para dar resposta ao desenvolvimento e a operacionalização do Plano de Contingência
será tido em conta a estrutura organizacional do CPBESA.
1.2.NIVEIS DE ALERTA
A fase de resposta inclui 3 níveis de alerta de acordo com a avaliação de risco e o seu impacto na
Instituição.
Nível de alerta
1
Normal

Fase
CONTENÇAO

2
Risco moderado

CONTENÇÃO
ALARGARDA

Não existem casos na Risco baixo. Manter os
Instituição
procedimentos
implementados
Não existem casos na Risco moderado
Instituição, mas existem Alertar trabalhadores.
casos na comunidade e Os casos são raros e o
redes de contatos
rastreamento
de
contacto
pode
ser
usado para controlar as
linhas de contágio e a
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3
Risco alto

MITIGAÇÂO 1

Existem
casos
de
utentes
ou
trabalhadores infetados
na Instituição

4
Risco muito alto

MITIGAÇÃO 2

Aumento do número de
casos de utentes e/ou
trabalhadores
infetados.

sua ligação com os
trabalhadores e utentes
do CPBESA.
Reforço das medidas de
Contingência para evitar
casos nas diferentes
respostas
e
muito
concretamente ao nível
da ERPI,
Encerrar visitas na ERPI.
Risco elevado
Isolar os casos
confirmados;
Identificar os contatos
dos casos confirmados,
Encerrar sala ou
resposta social de
acordo com a análise da
situação e decisão da
equipa de coordenação,
Na ERPI proceder a
separação dos casos
confirmados e dos casos
negativos de acordo
com Anexo
Criar equipas distintas
para cuidar dos casos
infetados na ERPI e no
SAD
Risco muito elevado
Isolar os casos
confirmados;
Identificar os contatos
dos casos confirmados,
Encerrar resposta social
se aplicável;
Enviar trabalhadores
para isolamento;
Proceder à substituição
de trabalhadores
necessários nas
respostas/ serviços que
não é possível encerrar,
Na ERPI proceder a
separação dos casos
confirmados e dos casos
negativos de acordo
com Anexo
Criar equipas distintas
para cuidar dos casos
infetados na ERPI e no
SAD
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5
Diminuição do risco

RECUPERAÇÂO

Diminuição do número Diminuição do nível de
de casos.
risco
Retomar as atividades
normais da Instituição
reabertura progressiva
das respostas/serviços
encerrados
implementação de
medidas de
desconfinamento a criar
para cada resposta
social.

2. IMPLEMENTAÇÃO E MEDIDAS ADOTADAS
2.1. REFORÇO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E BOAS PRATICAS
Não obstante devem ser sempre salvaguardadas e implementadas as boas práticas correntes em vigor
nomeadamente as inerentes à higienização de espaços, à lavagem das mãos, fricção com solução
antissética das mãos e/ou outras orientações de saúde.
O reforço destas medidas preventivas tem como objetivo de saúde pública o bloqueio da cadeia de
transmissão, de forma a evitar ou pelo menos atrasar a disseminação da doença. Reforço das medidas
correntes de higiene e desinfeção, nomeadamente com:
2.1.1. Disponibilização alargada de solução desinfetante (antissética das mãos), nos pontos de
acesso à instituição e às diferentes respostas sociais, serviços e setores.
2.1.2. Procedimentos básicos para a higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão
durante pelo menos 20 segundos, de acordo com a Norma da DGS de Higienização das
mãos ;
2.1.3. Reforço da desinfeção de pontos de grande contacto (maçanetas e puxadores das portas,
corrimões, botões dos elevadores, interruptores, manípulos de controle das camas
articuladas, teclados entre outros) – no mínimo 2 a 3 vezes ao dia, de acordo com o plano
de higienização em vigor;
2.1.4. Reforço do uso de luvas apropriadas em tarefas críticas.
2.1.5. Desinfeção das mãos antes da entrada na instituição e/ou contacto com utentes, bem
como na saída da instituição.
2.1.6. Toalhete de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais
onde seja possível a higienização das mãos.
2.1.7. Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre
os trabalhadores e entre estes e os utentes - evitar o aperto de mão, as reuniões
presenciais, os postos de trabalho partilhados).
2.1.8. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos
antes de colocar e após remover a máscara).
2.1.9. Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir
ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel;
higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias).
2.1.10. A limpeza e desinfeção das superfícies devem ser realizadas com detergente
desengordurante, seguido de desinfetante – é fundamental a sensibilização e a formação
das pessoas envolvidas nas tarefas de limpeza e higienização.
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2.2. MEDIDAS DE RESTRIÇÃO E SUSPENÇÃO
Identificação dos serviços ou atividades
imprescindíveis de dar continuidade
ERPI
SAD
POAPMC
Serviços Administrativos

Serviços ou atividades passíveis de serem reduzidos ou
fechados
Creche
Pré-escolar
CATL
Atividades de Enriquecimento Curricular
Centro de Dia
Transportes

AFETAÇÃO DE TRABALHADORES E PREVISÃO DE EQUIPAS DE SUBSTITUIÇÃO
Serviços/
Atividades

Trabalhadores em serviço

Creche,
Pré-escolar
CATL

Equipas repetidas: Educador de Infância e
Ajudante de Ação Educativa, Técnico de
Atividades e Tempos Livres e Aj. De Ocupação

CD

Equipas
repetidas:
Assistente
Social,
Animador Socio Cultural, Psicólogo, Auxiliar
de Ação Direta,

ERPI
SAD

Auxiliares de Ação Direta, Trabalhadores
Auxiliares, Enfermeiros, Médico, Assistente
Social

Trabalhadores a garantirem a
substituição
Outros trabalhadores disponíveis
Contratação local de trabalhadores
Auxiliares
Recurso a plataforma de voluntariado
Outros trabalhadores disponíveis
Contratação local de trabalhadores
Auxiliares
Recurso a plataforma de voluntariado
Outros trabalhadores disponíveis
Contratação local de trabalhadores
Auxiliares
Recurso a plataforma de voluntariado

É importante ter maior atenção com os trabalhadores que, pelas suas tarefas, poderão ter um maior risco
de infeção como por exemplo no atendimento ao público, trabalhadores que trabalham em equipa ou
que prestam cuidados diretos aos utentes.
Assim:
Grupos de trabalhadores com potencial de risco associado
Auxiliares de Ação Direta, Auxiliares de Ação Educativa
Enfermeiros, Médico, Assistente Social, Educadoras de Infância, Animador Sociocultural, Psicólogo,
Nutricionista, Técnico de Educação Social
Trabalhadores Auxiliares da ERPI, CD, SAD, Lavandaria
Trabalhadores de receção e serviços administrativos

Importa analisar a possibilidade de incentivar e pôr em prática as formas alternativas de trabalho ou de
realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências,
por exemplo.
Assim:
Atividades que podem recorrer a formas alternativas de trabalho

Tipo de trabalho

Serviços administrativos

Teletrabalho

Serviços de contabilidade

Teletrabalho

Coordenação e Organização de serviços

Teletrabalho
Videoconferência
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Educação e Animação (modelo ensino a distância)

Plataforma digital

AECS (plataforma escolar)

Plataforma digital

Reuniões de Equipa Técnica

Videoconferência

Reuniões de Direção

Videoconferência

Formações

Online



RECURSOS ESSENCIAIS O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Outro aspeto importante a considerar é o do fornecimento de recursos essenciais às atividades
imprescindíveis de dar continuidade, sendo necessário identificar quais os fornecedores externos à
instituição:
Atividade / tipo de serviço
Produtos químicos e acessórios limpeza

EPI
Solução antissética de base alcoólica
Recolha de Resíduos

Produtos alimentares

Empresa
Centroquímica
Higipoiares
Higipoiares
Care and care
Farmácia Moço
Care and care
Centroquímica

Contactos
932785094
239155803
239155803
935115516
239792231
935115516
932785094

Stericycle

808200246

Dona Carne

239538440

Meigal

931790653

Frijobel

966828816

Gelcentro

916432518

Os Gémeos

239931210

Pereira & Santos

938745061

Modelo & Continente Hipermercados

239700100

Hidroquinta

965487070

José Maria Lucas

966012296

Fernando Júlio - Danone

914720922

2.3. MEDIDAS IMPLEMENTADAS NAS RESPOSTAS SOCIAIS
RESIDÊNCIA SÉNIOR
De Acordo com as orientações da DGS foram implementadas rigorosas medidas de
funcionamento e organização ERPI. Toda a organização e medidas implementadas na ERPI foram
compiladas num Guião Orientador -ERPI COVID 19.
Na presente data todos os residentes e trabalhadores (excetuando os que estiveram infetados
entre março de 2020 e abril de 2021) já foram vacinados com 2 doses da vacina.
Mensalmente o Centro Distrital de Coimbra. IS-IP em articulação com a ARS promove a realização
de testes mensais de rastreio a Srs-Cov-2 aos trabalhadores da ERPI.
UTENTES
No que diz respeito às medidas implementadas na ERPI, ocorreram algumas alterações na
dinâmica diária dos utentes, nomeadamente:
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1. Refeições que passaram a ser realizadas em 2 turnos, estando apenas 1 ou 2 clientes por
mesa (de acordo coma disposição implementada no refeitório).
2. Promover a regular e correta lavagem das mãos dos utentes e ainda o distanciamento
social e etiqueta respiratória.
3. Nas salas de convívio existe uma distância mínima de 1,5 a 2 metros entre
cadeiras/cadeirões privilegiam-se atividades que não impliquem o uso de material
comum, caso contrário o mesmo deve ser passível de higienização e desinfeção no final
da utilização.
4. Com a atualização da norma 009/2020, a 29 de abril de 2021, as saídas para consulta ou
urgência, as quais ocorram em períodos inferiores a 24 horas, não obrigam ao isolamento
do utente no seu regresso à Residência. Esta medida aplica-se apenas aos idosos
vacinados.
5. O número anterior aplica-se a todos os utentes em hemodialise ou outro tratamento que
obrigue à saída frequente da residência.
6. As saídas sociais dos residentes por períodos inferiores ou superiores a 24 horas passam a
ser autorizadas a partir do início de junho de 2021. Estas obedecem a a critérios rigorosos
registadas no Guião orientador de Visitas e Saídas – Residência Sénior do CPBESA, e
podem ser suspensas a qualquer momento por decisão Equipa coordenadora ou Direção.
7. Os atendimentos a familiares ou outra população são feitos via telefone ou através de
vídeo-conferência, no exterior do edifício ou, se de todo for necessário, na sala de
reuniões da Residência apenas com acesso a 1 elemento da família.
8. Todos os locais e superfícies, de maior contacto, são desinfetados várias vezes ao dia com
produto indicado.
9. Foram criados circuitos quer internos quer externos de acesso no edifício em situação de
alerta máximo, nomeadamente na utilização de elevadores, escadas internas e acessos de
entrada e saída.
10. Em situação de risco muito elevado os utentes da Residência são separados por piso
COVID e piso NÃO COVID.
11. Enquanto durar a situação anterior os trabalhadores do piso COVID não tem contato com
outros trabalhadores.
12. Por turno ao utente infetado é atribuído um Cuidador que utiliza os EPIS e procedimentos
adequados para dele cuidar seja um caso suspeito ou confirmado.
TRABALHADORES
1. Os trabalhadores fazem as suas pausas para almoço em horários diferentes, no máximo 4
pessoas por cada turno. No refeitório só são permitidas 2 pessoas por mesa, as quais
estão munidas de acrílico separador.
2. Os trabalhadores têm à sua disposição EPIS adequados a cada situação.
3. As fardas dos trabalhadores são lavadas diariamente na lavandaria da instituição.
4. É obrigatória a utilização de máscara no acesso e saída do local de trabalho e durante o
período trabalho.
5. Os diferentes acessos ao edifício estão dotados de tapetes impregnados com
desinfetante, tapete seco e gel desinfetante de mãos.
6. Os trabalhadores deixam calçado no exterior da sala de vestiários em zona indicada para
o efeito, e usam calçado exclusivamente para trabalhar dentro do edifício.
7. Só são permitidos acessos de pessoas externas aos serviços se estritamente necessário e
de acordo com autorização prévia.
8. Nas fases de Mitigação 1 e 2, os trabalhadores do piso COVID não tem contato com
outros trabalhadores da Residência.
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIARIO
Medidas implementadas no SAD dirigidas aos colaboradas: foram alterados e reorganizados
os horários e a constituição de equipas de SAD de modo a diminuir os cruzamentos entre
trabalhadores e destes com os clientes. Os trabalhadores utilizam diariamente EPIs
adequados aos procedimentos e de acordo com as necessidades: luvas, mascara, viseira,
avental, bata de proteção ou fato. Todos os trabalhadores terão que usar mascara cirúrgica
ou respirador no acesso e saída do ao local de trabalho, durante o período trabalho e
mesmos nos momentos de descanso excetuando-se apenas o período durante o qual
almoçam. Mesmo nas viaturas os trabalhadores são obrigados a utilizar a mascara em
virtude de não ser possível cumprir distanciamento. As viaturas dispõem de gel desinfetante
de mãos e produto de desinfetante de superfícies. Devem reforçar os procedimentos antes
de depois da entrada no domicílio de cada utente. A higiene das viaturas obedece ao plano
e higienização implementado para as mesmas e afixado em cada viatura. Relativamente aos
utentes tem-se vindo a desenvolver um trabalho de sensibilização para cumprimento das
medidas de prevenção e contenção do vírus. As próprias equipas estão preparadas para
sinalizar casos suspeito e atuar de acordo com o previsto no presente plano.
CENTRO DE DIA
O CD viu suspensa a sua atividade a partir de 16 de março de 2020 até 18 de abril de 2021. A
partir de 19 de abril de 2021 os utentes de Centro de Dia têm a possibilidade de
regressarem ou manter os serviços de CD domiciliados.
A partir da data de reabertura foram implementadas rigorosas medidas de funcionamento e
organização do serviço, as quais foram compiladas num Guião de Informação sobre
reabertura, anexo a este Plano.
Na presente data utentes e trabalhadores (excetuando os que estiveram infetados entre
março de 2020 e abril de 2021) já foram vacinados com 1 ou 2 doses da vacina.
RESPOSTAS SOCIAIS DA INFÂNCIA
De Acordo com as orientações da DGS e a partir da data de reabertura de cada uma das
respostas socias da Infância, Creche, pré-escolar e CATL, serão implementadas rigorosas
medidas de funcionamento e organização das mesmas. Regras essas que forma compiladas
em Guiões de Informação por resposta, os quais se encontram anexos a este Plano.
OUTROS
POAPMC
O serviço e entrega dos produtos alimentares no âmbito do POAPMC irá manter-se tendo
que respeitar as regras implementadas no presente Plano de Contingência. As entregas farse-ão nos moldes habituais: na entidade mediadora ou nos domicílios. Os profissionais
afetos e este serviço deverão respeitar todas as diretivas protegerem-se e protegerem.
Foram definidas pelo ISS, IP as regras de contingência para o POAPMC durante a fase COVID,
as quais estão anexas a este Plano (anexo VII). A receção de produtos do POAPMC no
CPBESA, está condicionada ao estipulado para os fornecedores. Os produtos são
descarregados nas zonas de carga e descarga do CPBESA.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Nos serviços administrativos foram definidas regras especificas de atendimento de
utentes/clientes, fornecedores e outros. O atendimento obedece a regras: 1 pessoa de cada
vez, só uma pessoa no acesso aos serviços; obrigatório a higienização de calçado e
desinfeção de mãos e distanciamento social. Privilegia-se o contato telefónico ou email para
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toda e qualquer comunicação, pagamentos por meios eletrónicos e envio de documentos,
ofícios ou comunicações por email.
LAVANDARIA
Ambas as lavandarias do CPBESA cumprem as orientações da DGS. Os trabalhadores que
colaboram nas lavandarias cumprem o estipulado e utilizam EPIs nomeadamente: máscara,
luvas, batas e viseira se necessário.
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Os trabalhadores que colaboram no serviço de higienização e limpezas cumprem o
estipulado nos diferentes Planos de Higiene (anexos a este Plano), elaborados de acordo
com as necessidades das respostas sociais e das orientações da DGS.

MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
O CPBESA dispõe de serviço de transporte coletivo dos seus utentes, no entanto dado o
período em que nos encontramos, e sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte
individual pelos utentes/clientes ou por alguém por eles designado. Foram adotadas as
orientações da DGS relativa a transporte coletivo de passageiros, assegurando:
 Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros- um por
banco;
 Redução da lotação máxima para 2/3 da ocupação de acordo com a legislação
vigente (Decreto Lei nº 20/2020 de 1 de maio);
 Disponibilização de solução à base de álcool (70% concentração) à entrada e saída
da viatura;
 Desinfeção da viatura após cada viagem, segundo as orientações da DGS
(Orientação 014/2020 de 21 de março da DGS);
 As cadeirinhas de transporte utilizadas no transporte das crianças não entram nas
instalações do CPBESA;
 Mantêm-se as restantes medidas de atuação no transporte.
2.3. MEDIDAS DE RESTRIÇÃO E ISOLAMENTO SOCIAL
A colocação de um trabalhador/utente numa área de isolamento visa impedir que outros
trabalhadores/utentes possam estar expostos e infetados, tem como principal objetivo evitar a
propagação da doença transmissível na Instituição e na comunidade.
Estes espaços de isolamento estão dotados de telefone, cadeira ou marquesa, assim como em termos
de material, têm disponível: um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) que
deverá ficar disponível no interior. No acesso a esta área deverá ficar um 2º contentor para, aquando da
saída da área, permitir a recolha dos EPI – Equipamentos de Proteção Individual usados na intervenção,
toalhetes de papel, máscaras, luvas descartáveis e termómetro.
Nas áreas definidas para isolamento (ou nas proximidades) existe uma instalação sanitária devidamente
equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do
Trabalhador/Utente com Sintomas. E ainda existe um acesso fácil e permite a saída para o exterior, de
modo a evitar contactos com os restantes trabalhadores.
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2.3.1.

Áreas de isolamento e os circuitos até à mesma

ERPI
Creche
Pré-escolar
CATL
Centro de Dia

Sala de banho assistido do Piso 0
Sala de banho assistido do Piso -1
Gabinete de Educadoras, edifício da Creche piso 1
WC deficientes R/ch

2.4. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO











Divulgadas as medidas gerais de prevenção e contenção e atualização regular da informação
sobre a doença;
Revisão e divulgação do Plano Contingência do CPBESA para a pandemia Coronavírus;
Distribuir cartazes e folhetos informativos aos utentes, familiares e funcionários;
Distribuição e divulgação de infografias em locais específicos da Instituição;
Organizar sessões de informação e esclarecimentos aos funcionários, abordando as principais
medidas de prevenção e controlo de transmissão da infeção por SARS-Cov-2:
 Organização do trabalho e adaptação dos locais de trabalho;
 Etiqueta respiratória (relevância da utilização de um lenço de papel ao tossir e da sua
colocação no caixote do lixo e da utilização do antebraço para cobrir a boca ao tossir e
espirrar, na ausência de lenço de papel);
 Lavagem das mãos (importância da frequência e técnica de lavagem);
 Ventilação dos espaços (sua importância, como e quando fazer);
 Distanciamento de segurança
 Lavagem e desinfeção de superfícies;
 Auto monotorização de sintomas compatíveis com COVID-19
 Utilização de EPIS
 (In)formação e comunicação de risco
Apresentação do plano de contingência da Instituição: neste ponto serão, ainda, descritos os
fluxogramas de atuação perante um eventual caso suspeito de sujeito infetado;
Divulgação dos Planos de Higienização das diferentes respostas sociais;
Comunicações Internas com atualização de dados e informações;
Disponibilizar, no site da instituição, informação atualizada e links a fontes de obtenção de
informação precisa sobre a pandemia e prevenção do COVID-19.

2.5. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS A ADOTAR PERANTE UM CASO SUSPEITO NA INSTITUIÇÃO
Qualquer utente ou trabalhador com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito de doença
por COVID-19, ou alguém que identifique um utente ou trabalhador nestas circunstâncias, deverá:






Informar imediatamente o coordenador do plano e a equipa técnica.
Dirigir-se/ser encaminhado para a área de isolamento definida para aquele efeito.
Deverão ser prestadas ao utente ou trabalhador doente toda a assistência necessária,
incluindo se existirem dificuldades de locomoção. Ao suspeito deve ser colocada de imediato
uma máscara cirúrgica, e o prestador de cuidados deverá utilizar uma máscara cirúrgica ou
com filtro, luvas e bata descartáveis
O Diretor Técnico ou o Coordenador do Plano estabelece o contacto com a Linha SNS 24. Caso
confirme tratar-se de facto de um caso suspeito de COVID-19: o mesmo contata o delegado de
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Saúde que acompanha a Instituição, para validação da suspeição. Desta validação o resultado
poderá ser:
 Caso Suspeito Não Validado: fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do utente ou trabalhador.
 Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional,
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contatos. A equipa operativa da
instituição é responsável por informar a coordenadora ou responsável da resposta social
da existência na instituição de um caso suspeito de COVID-19 validado.
Na situação de caso suspeito validado o Utente ou trabalhador 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. O acesso dos outros utentes ou trabalhadores à área de isolamento fica interditado exceto
para o responsável pela prestação de cuidados que utilizará os EPI’s de isolamento de contacto e via
aérea já referidos anteriormente (luvas, mascara e bata descartável).
Mediante os resultados dos exames laboratoriais:


Se o caso for anulado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos
habituais CPBESA, incluindo limpeza e desinfeção da área de isolamento.

2.6. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS A ADOTAR PERANTE UM CASO SUSPEITO NA INSTITUIÇÃO
Se o caso for confirmado o trabalhador, com resultado de teste laboratorial positivo para SARS-CoV-2 (de
acordo com a Norma nº 004/2020 da DGS), na sua versão atual fica em isolamento, sendo determinado
pela Autoridade de Saúde o confinamento obrigatório, de acordo com a legislação vigente. O término do
isolamento do caso confirmado (trabalhador) e o regresso ao trabalho só se concretizam após o
cumprimento dos critérios estabelecidos na Norma nº 004/2020 da DGS.
O conhecimento de caso confirmado, de acordo com o ponto anterior, obriga ao CPBESA:
a. Realizar/reforçar a limpeza e desinfeção das instalações em geral, principalmente nas superfícies
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo caso confirmado. Deve ser dada especial
atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do caso confirmado e aos espaços comuns,
nomeadamente instalações sanitárias e vestiários utilizados por este.
b. Informar, sobre o caso confirmado, o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do
trabalhador.
c. Realizar uma nova avaliação de risco com recurso aos Serviços de SST, visando reavaliar as
medidas preventivas estabelecidas no âmbito da COVID-19. Nesta (re)avaliação devem ser
consideradas as medidas preconizadas pela Autoridade de Saúde Local.
d. Comunicar aos trabalhadores a situação de “Caso Confirmado” do Plano de Contingência para a
COVID-19.
e. O coordenador do Plano em articulação com a Autoridade de Saúde, identificam os contactos do
caso confirmado de COVID-19.
Sempre que os sintomas compatíveis com COVID-19 se manifestem quando o trabalhador não esteja nas
instalações do CPBESA ou ao serviço do mesmo, este deve contactar o SNS 24 e, na situação de caso
confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente procede à investigação epidemiológica
nos termos da Norma nº 015/2020, da DGS, na sua versão atual. Não obstante, o coordenador do Plano
deverá colaborar com a Autoridade de Saúde em tudo o que esta considerar necessário para efeitos da
referida investigação, nomeadamente na identificação de contactos, se o trabalhador em causa tiver
estado nas instalações do CPBESA ou em contacto com trabalhador(es) da Instituição.
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2.7. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTATOS PRÓXIMOS
O Coordenador do Plano ou o Diretor técnico deverão proceder à deteção ativa e precoce de casos de
infeção por SARS-CoV-2 nas empresas, mediante três principais ações:
a. Identificação de potenciais contactos;
b. Rastreios;
c. Vigilância da saúde dirigida/específica.
IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS CONTACTOS
Considera-se “contacto" o trabalhador que esteve exposto, no local de trabalho, a um caso
confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 dentro do período de transmissibilidade, ou a material
biológico infetado com SARS-CoV-2.
Não se considera contacto:
a. O trabalhador que tenha tido um diagnóstico, confirmado laboratorialmente, de infeção
pelo SARS-CoV-2 / COVID-19, nos últimos 90 dias;
b. O trabalhador que se encontre em teletrabalho ou tenha estado ausente ao trabalho (ex.
por motivo de férias) no período de transmissibilidade em causa, desde que este não
tenha contactado presencialmente com outros trabalhadores e/ou não tenha utilizado as
instalações do CPBESA
Após o conhecimento de caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 de trabalhador ou de
outra pessoa que tenha utilizado as instalações e/ou que tenha estado em contacto com trabalhadores o
coordenador do plano deve identificar, de forma célere, os trabalhadores que possam ser considerados
contactos do caso confirmado, visando interromper eventuais cadeias de transmissão da doença no
CPBESA
A Autoridade de Saúde territorialmente competente é responsável pelo rastreio de contactos
(internos e externos da instituição), no âmbito do processo de investigação epidemiológica, e procede à
classificação do risco de exposição de todos os contactos, em concordância com a Norma nº 015/2020 da
DGS. Sempre que necessário, a Autoridade de Saúde articula-se com o empregador e com os Serviços de
SST, que devem prontamente colaborar.
A Autoridade de Saúde determina a vigilância e as medidas necessárias de acordo com a classificação
do risco de exposição constante na Norma nº 015/2020 da DGS:
a. Ao contacto classificado de “alto risco” é determinado o isolamento profilático, ficando o
trabalhador em confinamento obrigatório. Para o efeito é emitida uma Declaração de Isolamento
Profilático (DIP), que o trabalhador deve remeter à respetiva empresa. Só pode iniciar o trabalho
no dia seguinte à data de fim do Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho (CIT).
b. O contacto classificado de “baixo risco” está sujeito a vigilância passiva durante 14 dias desde a
data da última exposição, podendo manter a sua atividade laboral. O Coordenador do Plano/SHST
acompanha a evolução do estado de saúde do(s) mesmo(s) .
Sempre que um trabalhador é classificado como um contacto de baixo risco e apresente sintomatologia
sugestiva de COVID-19, deve seguir o procedimento de caso possível e o disposto na Norma nº 004/2020,
na sua versão atual
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Todos os contactos de alto risco de um caso confirmado realizam testes moleculares laboratoriais para
SARS-CoV-2, de acordo com a Norma nº 015/2020 da DGS, na versão atual. E sempre de acordo com
indicações e orientações dadas pela Autoridade de Saúde.
Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão ser ativados os
procedimentos de vigilância ativa dos contatos próximos, relativamente ao início de sintomatologia
conforme tabela seguinte.
Vigilância de contatos próximos
Alto risco de exposição
Baixo risco de exposição
Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Auto monitorização diária dos sintomas da
Local durante 14 dias desde a última exposição; COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade
Auto monitorização diária dos sintomas da em respirar;
COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade Acompanhamento da situação pelo médico do
em respirar;
trabalho/médico de família.
Restringir o contacto social ao indispensável;
evitar viajar;
Estar contactável para monitorização ativa
durante os 14 dias desde a data da última
exposição.

CONTACTOS IMPORTANTES
SNS – 808242424
EMERGENCIA MEDICA – 112
DELEGADO DE SAUDE DA AREA – Dr. Luis Boa Vida 966134409, luis.boavida@sapo.pt
CPBESA - 239931182
Diretor Técnico – Elza Dias Carvalho – 239932953/963220570 – elzadcarvalho@gmail.com ou
direcao@cpbesa.com
Secretário de Direção - Laurindo Lucas Eufrásio –239931177/ 962408841 –
residenciasenior@cpbesa.com
Assistente Social ERPI – Ana Sampaio Redondo – 239931178/962408906 – anaredondo@cpbesa.com
Coordenadora Pedagógica (CR e PE) – Idalina Rosa – 967915062 – ifrosa@sapo.pt
CATL - Margarida Assunção – 917293815 – mmfraassuncao@gmail.com
Medicina de trabalho – Dr. Fernando Albergaria, 239842540
CONCLUSÃO
A consulta da Normas, Orientações e Informações emitidas pela DGS é fundamental.
A informação disponibilizada deverá estar sujeita a atualização constante via site da DGS ou outras formas
de comunicação oficiais.
Será necessária a estreita articulação entre os serviços clínicos e de segurança das empresas e entidades
locais de Saúde, ACEs e Saúde Pública.
A divulgação de informação rigorosa e precisa, a vigilância de perto dos casos suspeitos e a correta
identificação dos casos de infeção real, permitirão, por certo, o controlo desta nova ameaça.
A implementação deste plano visa acautelar e minimizar o impacto da epidemiologia na situação clínica
dos utentes e equipas.
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NORMAS E ORIENTAÇÕES:
http://www.segsocial.pt/documents/10152/17033048/93.+BS_OT+DGS+Reabertura+Centros+de+Dia+30.07.2020++Versa%CC%83o+Final+2.pdf/a1fde9f3-027b-491f-a84d-ab3571a37bc9
Norma nº 004/2020 , atualizada em 19/04/2021
COVID-19: Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2
Norma nº 007/2020
Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de Proteção
Individual (EPI). Revoga a Orientação nº 003/2020 de 30/01/2020.
Norma nº 019/2020 de 26/10/2020 atualizada a 26/03/2021
COVID-19 : Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2
Norma nº 020/2020
COVID-19: Definição de Caso de COVID-19: é revogada a Orientação 002A/2020
Orientação 006/2020 de 26/02/2020, atualizada em 29/04/2021
Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020, versão atualizada
Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020
Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Limpeza e desinfeção de superfícies em
estabelecimentos
Orientação nº 019/2020, versão atualizada
COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO – Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por
Pessoas Não-Profissionais de Saúde
Orientação nº 027/2020 de 20/05/2020, versão atualizada
COVID-19: Procedimentos nos Transportes Públicos

Data

Descrição

Responsável

12 DE MARÇO DE 2020

Redação Inicial

DT

16 DE MARÇO DE 2020

Revisão

DT

15 de maio de 2020

Revisão

DT

25 de maio de 2020

Revisão

DT

26 de agosto de 2020

Revisão

DT

12 de maio de 2021

Revisão

DT
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ANEXOS
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