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1. CONTROLO DE ALTERAÇÕES 
 
 

Revisão Data Alterações 

01 10/03/2020 Primeira edição 

02 12/05/2020 

Uso de Máscaras na Comunidade 
Medidas de prevenção específicas (adicionais) 
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2 . INTRODUÇÃO 

 
Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização Mundial 

de Saúde, e atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por doença respiratória 

causada pelo agente Coronavírus (SARS-CoV-2 e COVID-2019) tendo como linha de referência as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Agrupamento de Escolas de Valpaços 

definiu e aprovou as linhas gerais do seu Plano de Contingência Interno para a infecção por SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

Este documento está em consonância com as diretivas do SNS para infeção humana pelo Coronavírus, 

(SARS-CoV-2 / COVID-19) e define o nível de resposta e de ação do Agrupamento de Escolas de Valpaços 

minimizar os riscos de transmissão daquele agente patogénico.  

O Agrupamento de Escolas de Valpaços está preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) 

dos membros da Comunidade Educativa não comparecerem no Estabelecimento de Ensino devido a 

doença, suspensão de transportes públicos, entre outras situações possíveis. Desta forma foi necessário 

avaliar: 

A estruturação do nível de resposta de ação é definida atendendo ao atual conhecimento da 

propagação  da  doença  e    desencadeia-se   a  três        níveis,   a  saber: 

a) Divulgação massiva de informação; 

b) Recomendações sobre cuidados de higiene e precauções de contágio; 

c) Monitorização de eventuais casos suspeitos. 
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3 . NÍVEL UM  -  INFORMAÇÕES 
a) Com a entrada em vigor deste plano de contingência e ação, sujeito nesta data à sua 1.ª 

alteração e até que se justifiquem procedimentos diferentes, continuam a ser divulgados no site 

https://www.aevalpacos.pt/, assim como nos suportes físicos dentro dos estabelecimentos 

escolares que se encontrem em funcionamento, todos os comunicados, orientações e 

informações publicadas pela Direção Geral de Saúde no site https://www.dgs.pt/. 

b) Sempre que se justificar serão emitidas explicações internas sobre dúvidas que surjam no 

âmbito dos comunicados, orientações e informações publicadas pela Direção Geral de Saúde. 

c) As aulas decorrerão no Bloco 2, em virtude de ter salas mais amplas e arejadas. Em cada 

secretária sentar-se-á apenas um aluno. As mesas estão dispostas com a mesma 

orientação, evitando uma disposição que implique ter alunos de frente uns para os 

outros; 

d) As turmas encontram-se distanciadas entre si; 

e) Os intervalos entre as aulas são de menor duração, devendo os alunos permanecer, em regra, 

dentro da sala; 

f) Estão definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o distanciamento 

físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula, às 

entradas no Bloco 2 e às casas de banho, de forma a evitar o contacto entre os alunos; 

g) Os percursos para a sala de isolamento, estão identificados de acordo com o Plano de 

Contingência implementado; 

h) Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola; 

i) Os serviços e espaços que não necessários à atividade letiva (bufetes/bares; salas de apoio; salas 

de convívio de alunos e outros) encontram-se encerrados; 

j) Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos; 

k) Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas, 

para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados; 

l) Assegurar a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento das 

atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente); 

m) Foi lançada no passado dia 13 de abril pela DGS, a Informação N.º 009/2020 que considera a 

utilização de máscaras como medida complementar para limitar a transmissão de SARS-CoV-

2 na comunidade; 

https://www.aevalpacos.pt/
https://www.dgs.pt/
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n) O tipo de máscara a utilizar depende do tipo de exposição a que o indivíduo está sujeito. É 

também importante destacar que o uso de máscara implica o conhecimento das técnicas de 

colocação, uso e remoção da máscara e que, a sua utilização é uma medida de proteção 

adicional e não substitui os restantes cuidados que têm vindo a ser divulgados, 

nomeadamente, o distanciamento social e a higienização das mãos. 

o) No agrupamento de escolas de Valpaços, mais precisamente no Bloco 2, está identificada a 

área de isolamento, definida nos termos do ponto 5.2.1 da Orientação N.° 006/2020 emitida 

pela Direção Geral da Saúde, no dia 26/02/2020. Esta área deverá estar equipada com: 

✓ telefone; 

✓ cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do  suspeito de infeção por COVID-

19, enquanto aguarda a validação de 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 – SABA; 

✓ toalhetes de papel; 

✓ máscara(s) cirúrgica(s); 

✓ luvas descartáveis;  

✓ termómetro 

Nesta área, ou próxima dela, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do 

Caso Suspeito. 

3.1. Designação de Ponto Focal  

De cada equipa de trabalho foi designado um responsável (Ponto Focal) pela gestão de 

qualquer caso suspeito de COVID-19. Os alunos/pessoal docente e não docente do 

Agrupamento serão informados quem é o Ponto Focal da sua escola, através da informação 

afixada em suporte físico no pavilhão de aulas e respetivas salas de aula. É a este Ponto Focal 

que deverá ser reportada uma situação de doença enquadrada de um aluno / docente / não 

docente com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível 

de COVID-19. Sempre que for reportada uma situação de um aluno / docente / não docente 

com sintomas, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos no Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Valpaços para a 

Doença por Coronavírus (COVID-19). O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o caso 
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suspeito até à área de isolamento designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os 

contactos estabelecidos no Plano de Contingência da Agrupamento de Escolas de Valpaços. 

 

4 . NÍVEL DOIS - RECOMENDAÇÕES SOBRE CUIDADOS DE HIGIENE E PRECAUÇÕES DE 
CONTAGIO 

 
a) Nos Serviços Administrativos, no Polivalente, no Bloco de aulas e nos demais locais onde 

seja pertinente serão instalados dispensadores de produto de higienização antissético para 

mãos, para que alunos, professores, assistentes e todas as demais pessoas que se desloquem às 

instalações do AEV possam desinfetar as mãos nos termos recomendados pela DGS. 

b) Sempre que possível os membros da Comunidade Educativa deverão cumprir os 

procedimentos básicos para higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão durante 

pelo menos 20 segundos, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as segundo 

normas da DGS) (Anexo II). 

c) Sempre que qualquer pessoa tenha necessidade de espirrar ou de tossir, deverá cumprir os 

procedimentos de etiqueta respiratória evitando tossir ou espirrar para as mãos, tossindo e/ou 

espirrando para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel e 

higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

d) As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em 

casa e não se deslocar para o local de trabalho /estabelecimento escolar. 

e) Deverão ser implementados procedimentos de conduta social, evitando apertos de mão e 

contactos próximos com pessoas que apresentem sinais de infeções respiratórias. 

f) Na entrada da escola os alunos encontrarão um tapete, pelo qual deverão passar a fim 

de retirar as areias do calçado, de seguida passarão por um tabuleiro com desinfetante 

para higienizar o seu calçado. As suas mão serão desinfetas a seguir e receberão o kit de 

máscara e luvas que têm de usar enquanto permanecerem no estabelecimento escolar. 

g) Os alunos de 11.º e 12.º anos de escolaridade terão aulas no Bloco 2. O acesso ao 

referido Bloco far-se-á pela porta principal guardando o devido distanciamento entre 

cada um.  
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4.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESPECÍFICAS 

        O Agrupamento de Escolas de Valpaços implementará de imediato as seguintes medidas: 

✓ Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns (salas de aula e 

instalações sanitárias).  

✓ Divulgação de informação ao pessoal docente / não docente, alunos e encarregados de educação 

(quando necessário). 

✓ Definição de uma área de isolamento. 

✓ Distribuição de EPI: máscaras e luvas. 

✓ Implementação de Plano de Higienização. 

 

4.2. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA COVID-19 

 

4.2.1. Medidas gerais 

O agrupamento de escolas de Valpaços assegurou que 43 dos seus profissionais de limpeza 

frequentassem uma ação de formação e sensibilização de forma a capacita-los para o 

cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) (de acordo 

com (anexo I) e de lavagem correta das mãos de acordo com (anexo II). 

Cada estabelecimento de ensino terá um plano de limpeza e limpeza, devendo salvaguardar: 

• A afixação de informação útil em local visível e acessível aos funcionários; 

• O conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e 

desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto; 

• A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados (anexo III). 

 
4.2.2. Procedimento 

Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são: 

• Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

o Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados, 

quer de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, 

que este traga agentes contaminadores do exterior para a área da desinfeção. Sobre 

EPI, consultar (anexo I). 
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• Entrada na “área suja”: 

o O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado 

e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos 

resíduos; 

o Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível. 

• Operação dentro da “área suja”: 

o Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para 

a porta de entrada/saída; 

o Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; 

maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; 

telefones e outros) e áreas mais frequentadas; 

o À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados 

(de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não 

contaminar o exterior do saco. 

• Saída da “área suja”: 

o No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as 

janelas; 

o Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; 

o Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

o Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 

o Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 

o Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria 

hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do 

material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos. 
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• Resíduos: 

o Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos 

indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor 

de recolha seletiva, nem depositados no ecoponto. 

o Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser 

mexidos. 

 

4.2.3. Frequência de limpeza 

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária e 

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; 

• Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de 

contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

• Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma; 

• Salas de professores – de manhã e à tarde; 

• Uma vez por semana serão reforçados os serviços de desinfeção e higienização de espaços, 

como: salas de aula e casas de banho, com a cooperação dos serviços especiais de 

desinfeção, higienização e limpeza da autarquia.  

 
 

4.2.4. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares 

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas: 

a) Agentes de desinfeção: 

Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%. Se 

tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 

70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as indicações do (anexo 

IV). 
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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; 

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o 

desinfetante possa atuar eficazmente. 

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

Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das 

portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; 

telefones e outros) e áreas mais frequentadas. 

d) Procedimentos gerais 

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar 

uniformemente a solução de hipoclorito de sódio 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. 
 

 

e) Procedimentos específicos 

• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de 

portas; interruptores de luz; telefones; torneiras; manípulos de autoclismos; corrimãos; 

materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou 

outros existentes que sejam de manuseamento frequente. 
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• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da 

desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água 

fria no momento da utilização, conforme (anexo IV) e instruções do fabricante. 

• Instalações sanitárias: devem ser lavadas, 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 dos sanitários: 

 Parte interior: 

 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo 

menos, 5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com a piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com a piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique 

limpo; 

- Volte a puxar a água. 

 
 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. 
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3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

5 . NÍVEL TRÊS  - MONITORIZAÇÃO DE EVENTUAIS CASOS SUSPEITOS 

 
De acordo com as mais recentes orientações da DGS estão definidos os conceitos de casos 

suspeitos, casos prováveis e casos confirmados.  

São considerados casos suspeitos todas as pessoas que apresentem infeção respiratória aguda, febre, 

tosse ou dificuldades respiratórias e tenham, nos últimos 14 dias histórico de viagens para áreas 

com transmissão comunitária ativa ou que tenham tido contacto confirmado ou provável com 

sujeitos infetados por SARS-CoV-2 (COVID-19).  

São considerados casos prováveis os casos suspeitos com teste realizado inconclusivo ou positivo 

para SARS-CoV-2 (COVID- 19).  

São considerados casos confirmados todos aqueles que independentemente dos sinais ou 

sintomas tenham confirmação laboratorial de SARS-CoV-2 (COVID-19). 

5.1. Procedimentos perante caso suspeito 

Qualquer membro da Comunidade Escolar com sinais e sintomas de SARS-CoV-2 (COVID-19) 

e Iigação epidemiológica, ou que identifique um membro da Comunidade Escolar com 

critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informar os responsáveis diretos 

(preferencialmente por via telefónica) e dirigir-se para a área de “isolamento”, definida no Plano 

de Contingência. 

O responsável direto (Ponto Focal) deve contactar, de imediato, a Direção. Nas situações 

necessárias o responsável direto (Ponto Focal) assegura que seja prestada, a assistência 

adequada ao Membro da Comunidade Escolar até à área de “isolamento” devendo, sempre 

que possível, assegurar-se a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

Quem acompanhar e prestar assistência ao doente deve assegurar a utilização de máscara e luvas 

descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) 

quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente. 

O membro da Comunidade Educativa que manifestar sintomas deve usar uma máscara cirúrgica. 

Deve ser verificado 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. Em 

homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica 

complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida devera ser 

substituída por outra. 
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O profissional de saúde do SNS 24 questionará o doente quanto a sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 

informará o doente: 

• Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: definirá os procedimentos adequados à 

situação clínica do doente; 

• Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contactará a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da Direção – Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o 

resultado poderá ser: 

• Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. 0 SNS 24 definirá os 

procedimentos habituais e o doente informará a Direção da não validação, e este último 

deverá informar o médico responsável; 

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

iniciando-se a investigação Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a 

gestão de contactos. O responsável direto do doente informará a Direção da 

existência de um caso suspeito validado no Estabelecimento de Ensino. 

• Na situação de Caso suspeito validado: 

✓ O 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 assegurará o transporte para o 

Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes 

laboratoriais; 

✓ O acesso dos outros membros da Comunidade Educativa à área de “isolamento” 

ficará interditado (exceto ao responsável por prestar assistência); 

✓ A Direção colaborará com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos 

contactos próximos do doente (Caso suspeito validado); 

✓ A Direção informará o médico responsável pela vigilância da saúde do doente; 

✓ A Direção informará os restantes membros da Comunidade Educativa da 

existência de caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes 

laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano 

de Contingência; 
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✓ O caso suspeito validado deve 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 doente com os restantes membros da Comunidade Educativa. Devem-

se evitar deslocações adicionais do caso suspeito validado nas instalações do 

Estabelecimento de Ensino. 

 

 

• Procedimentos perante um caso suspeito validado 

 
A DGS informará a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua 

vez informará a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informará a Direção dos resultados dos testes laboratoriais e: 

• Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais do Estabelecimento de Ensino, incluindo de limpeza e 

desinfecção. Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência do 

Estabelecimento de Ensino; 

• Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento" deverá ficar interditada até à vaIidação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta 

interligação só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

5.2. 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 do local ocupado 

pelo doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

• Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico que, após ser fechado, 

deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos 

hospitalares com risco biológico. 

A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico, comunicará à DGS informações 
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sobre as medidas implementadas no Estabelecimento de Ensino, e sobre o estado de saúde dos 

contactos próximos do doente. 

 

• Procedimento de vigilância de contactos próximos 

 
Considera-se "contacto próximo" um Membro da Comunidade Educativa 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”, é definido como: 

• Membro da Comunidade Escolar que partilhe gabinete, sala, secção, zona até 1 metro do 

Caso Confirmado; 

• Membro da Comunidade Escolar que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou 

que esteve com este em espaço fechado; 

• Membro da Comunidade Escolar que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, 

copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados 

com expectoração, sangue e/ou gotículas respiratórias. 

 

 

• “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

• Membro da Comunidade Escolar que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso 

Confirmado (ex. em movimento/circuIação durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, 

tosse ou espirro). 

•  Membro da Comunidade Escolar que prestou assistência ao Caso 

Confirmado, desde que tenha(m)  seguido as medidas de prevenção (ex. utilização 

adequada da de luvas; higiene das mãos). 
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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 linha 

SAÚDE 24 pelo n.° 808 24 24 24 e informar a Direção. 

 
 
              14/05/2020 
 
 

                     
A Diretora do AEV                               O Presidente do Conselho Geral 

 
___________________________               ________________________________ 

(Alexandra Cristina Pinto Doutel)               (António João Barrigas Almeida Pereira) 
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ANEXO II 

Técnica de Higienização das mãos com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) ou água e sabão 
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ANEXO III 

Materiais de limpeza 

Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo), de 

acordo com o nível de risco das áreas a limpar. 

 

MATERIAIS 

LIMPEZA 
IMAGEM COMENTÁRIOS 

Pulverizador manual 

(bem rotulado) 

 

Não usar pulverizadores nas áreas 

de exposição e preparação de 

alimentos 

Panos de limpeza 

 

Os panos de limpeza devem ser, 

preferencialmente, de uso único e 

descartável; 

Se forem panos reutilizáveis, devem 

ser de microfibras e que aguentem a 

lavagem e desinfeção pelo calor em 

máquina de lavar. 

 

Balde 

 

O balde e esfregona para o chão 

são habitualmente reutilizáveis, pelo 

que se deve garantir uma limpeza e 

desinfeção destes equipamentos no 

final de cada utilização; 

 

O balde e esfregona usados nas 

casas de banho não devem ser 

usados nas áreas de alimentação, ou 

em outros espaços 

Esfregona 
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ANEXO IV 

 

Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 

1/100) 

 

Concentração 

original do 

hipoclorito de 

sódio de 5% de 

cloro ativo 

Quantidade final de 

solução pretendida 

1000ppm 

Volume de hipoclorito 

de sódio  

Volume de 

água 

1 Litro  10 mililitros 990 mililitros 

5 litros  50 mililitros 4,950 litros 

10 litros 100 mililitros 9,900 litros 

Notas:  

1 - Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a 

usar, sem ter de fazer diluições. 

2 - Diluição: deitar primeiro no balde a quantidade de água que se pretende e adicionar, 

de seguida, a quantidade do desinfetante, para evitar acidentes por salpicos. Seguir 

sempre as instruções do fabricante inscritas nos rótulos dos produtos para as diluições. 

3 - Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os 

frascos dos desinfetantes; não colocar desinfetantes em garrafas de água; manter os 

desinfetantes em local inacessível a crianças. 
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       CIRCUITO DE ACESSO AO PAVILHÃO DE AULAS – 11.º e 12.º  ANOS  de  ESCOLARIDADE                  

 

ENTRADA 

ALUNOS na 

ESCOLA 

ENTRADA 

dos  ALUNOS 

no BLOCO 

TAPETE   DE  

DESINFEÇÃO 
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