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1. INTRODUÇÃO 
 
Coronavírus e sua transmissão 

 O novo Coronavírus, designado, pela Organização Mundial da Saúde, como COVID-
19, transmite-se através de gotículas respiratórias e pelo contacto direto. Pensa-se 
que a transmissão de pessoa a pessoa, ocorre durante uma exposição próxima a 
alguém com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas 
quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala. Pode também transmitir-se através 
do contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado, assim como, 
através do contacto com a mucosa oral ou ocular.  
  
 O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias. Após exposição a um 
caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas:  
 
- DIFICULDADE RESPIRATÓRIA; 
- TOSSE;  
- FEBRE. 
 
 
2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 
 O presente Plano de Contingência surge como resposta às indicações da  
Direcção Geral da Saúde (DGS), no sentido de preparar cada instituição, através da 
formulação do seu próprio Plano de Contingência (PC), assegurando aos seus 
trabalhadores e utentes as condições de segurança e de saúde, de forma continuada 
e permanente, tendo em conta os princípios de prevenção (art. 15.º do RJPSST).  
 Este Plano de Contingência tem como objetivo antecipar e gerir o impacto de uma 
epidemia causada pelo vírus COVID-19 na Colónias das Férias Jovens do CCD, 
posteriormente a designar como CFJ CCD, com o objetivo estratégico de garantir a 
continuidade da sua atividade, caso surja algum caso positivo para o Covid-19, através 
da definição de um conjunto de medidas e ações, que deverão ser aplicadas 
oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da proliferação do 
vírus tendo por base: 

a) Conhecimento da proliferação do vírus na comunidade;  
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b) Definir a resposta adequada a dar nas diferentes fases previstas, com o objetivo 
de diminuir os riscos de propagação e manter os serviços essenciais em 
funcionamento;  

c) Preparar procedimentos para proteger a saúde das Crianças e Colaboradores da 
CFJ CCD procurando reduzir o risco de contaminação nas instalações; 

d) Disponibilizar adequada informação a nível interno e externo;  
e) Retorno à normalidade. 
 

 
3. OPERACIONALIZAÇÃO E FASES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 
A ativação das diferentes fases do Plano é determinada pela Direção em função de: 

a) Nível de alerta definido pela OMS; 
b) Recomendações da DGS/MS; 
c) Caso se confirme o primeiro caso de COVID-19 na CFJ CCD. 

 
 O mesmo será desativado por decisão da Direção com base nas orientações da DGS, 
através da Delegada de Saúde. 

 
3.1. FASE DE MONITORIZAÇÃO 
 

 Elaboração e divulgação do Plano de Contingência; 
 

 Recolha e difusão de informação: 
a) Registar colaboradores e utentes que se deslocam ao estrangeiro; 
b) Difundir informação referente a medidas de autoproteção e prevenção;   
c) Dar conhecimento dos principais procedimentos a ter nas diferentes fases do 

plano aos colaboradores;  
d) Avaliar as atividades prioritárias face ao evoluir da situação, identificando as 

que podem ser temporariamente suspensas. 
 

3.2. FASE DE ALERTA 
 
 Perante a confirmação de um caso de infeção pelo COVID-19 a CFJ CCD assegura: 

a) Registo dos casos detetados e articular-se com a DGS o acompanhamento da 
situação; 

b) Implementar medidas de higienização de reforço; 
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c) Divulgar a informação pertinente junto da Comunidade CFJ CCD;  
d) Acompanhar a evolução da situação clínica das Crianças ou Colaboradores 

doentes; 
e) Acompanhar a situação de saúde das Crianças e Colaboradores que, tendo tido 

contacto conhecido com pessoas infetadas com o vírus, não apresentam 
sintomas de infeção; 

f) Aplicar medidas de substituição de colaboradores, se necessário, ou 
eventualmente encerramento das atividades. 

 
3.3. RETORNO À NORMALIDADE 

 Em função da recuperação dos eventuais doentes e fim do aparecimento de novos 
casos de infeção, a CFJ CCD assegura: 

a) Regresso ao local de trabalho em articulação com as orientações da DGS; 
b) Reavaliar os procedimentos. 

 
 

4. PROCEDIMENTOS 
 

4.1 . Monitorização 

  Crianças e Colaboradores que não estão doentes, não têm familiares doentes 
e desconhecem que tenham estado em contacto com o vírus:  
 Podem frequentar a CFJ CCD – mantendo o cumprimento das regras 

estabelecidas pela DGS; 
 Devem tomar precauções e adotar comportamentos recomendados em 

matéria de autoproteção;  

  Crianças e Colaboradores que por qualquer motivo tenham efetuado 
deslocações ao estrangeiro / zona afetada:  
 Comunicar à Coordenação essas deslocações para efeitos de 

acompanhamento;  
 Ter especial cuidado nos 14 dias seguintes ao seu regresso. 

 
  Avaliação de atividades prioritárias – a Direção pode decidir cancelar 

atividades previstas por período indeterminado face à evolução do quadro 
epidemiológico; 
 



  

 

4 
 

  Avaliação da presença de elementos externos à Comunidade da CFJ CCD nas 
instalações – a Coordenação pode suprir a circulação de elementos externos 
nas instalações da CFJ CCD, em função da sua participação nas atividades 
prioritárias; 
 

  Substituição de Colaboradores ausentes – A Coordenação pode acionar 
medidas de reorganização da equipa em função do contexto; 
 

  Face à avaliação da evolução da Epidemia COVID-19 pode a Coordenação 
restringir a entrada no Pavilhão Comunitário do Jardim Municipal de Oeiras a 
Pessoal Técnico, familiares e outros;  
 

 Durante o Período de Epidemia pode a Coordenação proibir a entrada de 
brinquedos e materiais vindos dos domicílios dos utentes; 

 
 Encerramento – a Direção pode encerrar a CFJ CCD, por indicação da DGS. 

 
4.2 . Alerta 

 Definição de caso Suspeito: 
 Critérios Clínicos – Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória); 
 Critérios epidemiológicos – história de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas OU 
contacto com caso confirmado de infeção por COVID-19 nos 14 dias 
anteriores ao início dos sintomas. 

 
 Procedimentos num Caso Suspeito  

 Qualquer participante, monitor ou coordenador com sinais e sintomas de 
COVID-19 e ligação epidemiológica, OU que identifique critérios 
compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a Direção e  
dirige-se para a área de “isolamento”. 

 A Coordenação assegura que seja prestada a assistência adequada à 
pessoa doente até à área de “isolamento”. Sempre que possível, deve-se 
assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. O(s) 
Coordenador(es) da CFJ CCD que acompanha(m)/presta(m) assistência ao 
coordenador, monitor ou participante, com sintomas, deve(m) colocar, 
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momentos 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 
trabalhador doente.  
 O monitor ou coordenador da CFJ CCD doente (caso suspeito de COVID-
19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 (808 24 24 24).  

 Este participante, monitor ou coordenador deve usar uma máscara 
cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir - a máscara deverá ser 
colocada pelo próprio e ser substituída sempre que estiver húmida. 
 

 O profissional de saúde do SNS 24 questiona participante, monitor ou 
coordenador da CFJ CCD doente quanto a sinais e sintomas e ligação 
epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após 
avaliação, o SNS 24 informa:  
− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 
adequados à situação clínica do participante, monitor ou coordenador da CFJ 
CCD;  
 
− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de 
Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da 
suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:  

1.  Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O 
SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação 
clínica do participante, monitor ou coordenador da CFJ CCD. Este 
informa a Direção da não validação.  

2.  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.  

 
Na situação de Caso suspeito validado:  
− O participante, monitor ou coordenador da CFJ CCD 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 
testes laboratoriais;  



  

 

6 
 

− O acesso dos outros membros da CFJ CCD à área de “isolamento” fica 
interditado (exceto aos trabalhadores designados para prestar assistência);  
− A Coordenação colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação 
dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);  
− O Coordenador responsável pelo Grupo informa a Direção;  
 
 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 participante, monitor ou coordenador 
da CFJ CCD com outras pessoas. Devem ser evitadas deslocações adicionais 
do Caso Suspeito validado nas instalações da CFJ CCD. 
 

 Procedimentos perante um 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:  
− Se o Caso for não confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo 
aplicados os procedimentos habituais, incluindo de limpeza e desinfeção. 
Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência;  
− Se o Caso for confirmado, a área 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 Coordenação 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 mais utilizado pelo 
doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por 
este);  
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  Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com 
espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com 
abraçadeira), 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 a Direção, 
comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na  
CFJ CCD, e sobre o estado de saúde dos contactos próximos do doente.  

 
 Procedimento de vigilância de contactos próximos  

 Considera-se “contacto próximo” um participante, monitor ou coordenador da 
CFJ CCD 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: participante, monitor ou 
coordenador da CFJ CCD que utiliza a mesma área do grupo;  
 Que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este 

em espaço fechado;  
 Que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

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

 
− “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  
 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 face-a-face 
superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

 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).  

 
 Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, 
deverão ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos 
próximos, relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos 
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contactos, a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com a Direção e 
Coordenação deve:  
−   Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  
− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar 
diariamente, informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 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 seguidamente apresentada:  
 
Vigilância de contactos próximos 
“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 junto 
do médico assistente 

 
 
 * Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de 
medição; verificar se tem tosse ou dificuldade em respirar; 
 − Se se verificarem sintomas da COVID-19 o participante, monitor ou 
coordenador da CFJ CCD, devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso 
Suspeito”, estabelecidos no ponto anterior 
 − Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 
situação fica encerrada para COVID-19.  
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4.3 . Retorno à normalidade 

 Em articulação com as orientações da DGS a Coordenação assegura o 
cumprimento do plano de higienização adequado e o retorno ao funcionamento 
regular da CFJ CCD, com o restabelecimento das atividades habituais. 

 
 

5. REFORÇO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 
  

5.1. Medidas de Autoproteção 

 Perante a atual inexistência de vacina contra o COVID-19, a prevenção assenta 
nas medidas para evitar a exposição ao vírus: 

• Procedimentos básicos para higienização das mãos:  
 Lavar as mãos com frequência (ex. lavar as mãos com água e sabão 

durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis 
utilizar um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de 
álcool, sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos 
estiverem visivelmente sujas); 
  

• Procedimentos de etiqueta respiratória, (ex. evitar tossir ou espirrar para o 
ar ou para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o 
antebraço fletido ou usar lenço de papel, que deverá ser descartado num 
caixote de lixo; seguidamente higienizar as mãos);  

 
• Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de 

contacto: evitar o contato físico, as reuniões presenciais, os postos de 
trabalho partilhados).  

 
 Os participantes, monitores ou coordenadores da CFJ CCD devem lavar as 
mãos:  

 Antes de sair de casa;  
 Ao chegar ao local de receção da CFJ CCD; 
 Antes e depois de usar a casa de banho;  
 Antes e depois as refeições;  
 Ao regressar do Exterior; 
 Sempre que manipular máscara; 
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 Sempre que mudar de roupa; 
 

 Os participantes, monitores ou coordenadores da CFJ CCD devem desinfetar 
as mãos com solução Álcool Gel:  

 Antes e após manipular máscara de proteção; 
 Antes e após manipular materiais de uso comum, ou de terceiros 

(brinquedos, mochilas e materiais de uso comum) 
 Ao chegar ao local de receção da CFJ CCD; 
 Antes das refeições;  
 Ao regressar do exterior; 

 
 Devem utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não 

for possível lavar as mãos com água e sabão.  
 Devem evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.  
 Devem evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade 

respiratória.  
 Devem limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização 

comum.  
 Em caso de sintomas ou dúvidas, devem contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24 

(não se deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde).  
 
 

5.2. Área de isolamento  

 A área de “isolamento” temporário para casos suspeitos será o definida no 
plano do Edifício (Pavilhão Comunitário do Jardim Municipal de Oeiras).  
 Esta área está equipada com ventilação natural ou mecânica, revestimentos 
lisos e laváveis, telefone/ telemóvel, cadeira (para descanso e conforto do 
aluno/ profissional, enquanto aguarda a validação do caso e eventual 
transporte), Kit com água e alguns alimentos não perecíveis, máscaras 
cirúrgicas para utilização do próprio e máscara cirúrgica e luvas descartáveis 
para utilização pelo acompanhante do caso, solução anti-sética de base 
alcoólica (SABA), contentor de resíduos com abertura por pedal e revestido 
com saco de plástico, situa-se próximo de uma instalação sanitária que ficará 
para uso exclusivo do utilizador da sala de isolamento. 
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5.3. Higienização das Instalações 

 - As várias áreas das instalações CFJ CCD (áreas de circulação, salas de 
atividades, gabinetes, arrecadações e instalações sanitárias) devem estar 
permanentemente desinfetadas;  

- Estão disponíveis, em vários pontos estratégicos, dispensadores com gel 
desinfetante;  

- Cada colaborador deve proceder à limpeza do telefone, bancada de 
trabalho, manípulos das salas, teclados e ratos dos computadores, com 
papel e solução alcoólica diariamente; 

- Os resíduos recolhidos nas instalações sanitárias devem ser acondicionados 
em recipiente próprio e ter destino adequado. Deve proceder-se à 
renovação do ar interior das salas e espaços comuns sempre que possível, 
reforçando, assim o arejamento 

 
5.4. Visita por parte de elementos externos 

 A CFJ CCD deve restringir durante o período de pandemia, a visita às suas 
instalações por parte de elementos provenientes de zonas onde foram 
detetadas situações de infeção do coronavírus, devendo sugerir outras datas 
para a sua visita.  
 

 
Férias Jovens CCD 

 
1. Espaços e normas de prevenção de risco de contaminação: 

1. Disponibilização de dispensadores de gel com as características 
identificadas pela DGS, em todas as entradas e nos demais locais em 
que se justifique;  

2. Higienização dos equipamentos após cada utilização; 
3. Disponibilização de sabonete líquido e toalhetes de papel nas 

instalações sanitárias; 
4. Plano específico de limpeza diária e desinfeção de espaços, com 

indicação expressa de responsáveis, tempos e tipo de intervenção; 
5. Higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação; 
6. A utilização dos computadores é individual, devendo ser garantida a 

higienização dos mesmos entre utilizações; 
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7. Deve proceder-se à renovação de ar nos espaços fechados; 
8. Deve garantir-se a utilização dos EPI por parte dos trabalhadores e 

utilizadores do espaço (máscara e/ou viseira e, quando necessário, 
luvas), de acordo com orientações da DGS. A aquisição do equipamento 
a utilizar pelos Coordenadores, monitores e participantes deve ser 
adquirido por estes, salvo situações excecionais. 

9. Reorganização dos postos de trabalhos e espaços comuns no Pavilhão 
Comunitário do Jardim Municipal de Oeiras para garantir 
distanciamento; 

 
2. Utilização da Instalações Sanitárias 

1. É imperativa a limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores de 
eletricidade e torneiras após cada utilização;  

2. A Utilização das I.S. deverá ser reduzida ao mínimo por utentes, 
devendo ser desinfetada ao fim de cada utilização. 
 

3. Acompanhamento técnico 

 Quando se realiza atendimento presencial, no CFJ CDD deve: 
1. Durar o tempo estritamente necessário; 
2. Ser pré agendado, sempre que possível, designadamente no que diz 

respeito a famílias e intervenientes de outras entidades nos processos; 
3. Implementar medidas de atendimento individual que cumpram a 

distância sanitária, sendo obrigatório o uso de máscara por todos os 
intervenientes (crianças com mais de 10 anos). 

 
4. Comunicação  
 

 A Coordenação da CFJ CCD difundirá através de e-mail a informação técnica 
produzida pela DGS no que às medidas de prevenção e autoproteção diz 
respeito e naturalmente será prestada informação detalhada sobre a evolução 
da situação na CFJ CCD. 

 
 

 


