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INTRODUÇÃO 

 

Os Coronavírus são uma família de vírus que podem causar doenças no ser humano. A 

infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como uma doença 

mais grave, nomeadamente uma pneumonia. O novo Coronavírus (2019-nCoV), foi 

identificado a 7 de janeiro de 2020, na China. Tal surge na sequência de, a 31 de dezembro 

de 2019, a China ter reportado à Organização Mundial da Saúde vários casos de doentes 

com pneumonia de causa desconhecida em trabalhadores e frequentadores do mercado 

de peixe, mariscos vivos e aves na cidade de Wuhan, província de Hubei. 

 

A identificação de doentes que frequentaram o mercado de Wuhan pressupõe que possa 

ter havido transmissão a partir do contato com animais. Ainda não se conhece o 

reservatório do vírus, mas sabe-se que existe transmissão de pessoa para pessoa. Ainda 

são necessárias mais informações para melhor avaliar a extensão deste modo de 

transmissão. 

 

Os sintomas reportados por doentes infetados com o 2019-nCoV são habitualmente febre, 

tosse e dificuldade respiratórias. As complicações como pneumonia e bronquite têm 

surgido sobretudo em idosos ou doentes com outras doenças crónicas associadas que 

diminuem o seu sistema imunitário. Todos os doentes identificados até à data estiveram 

em Wuhan, na província de Hubei, na China, ou tiveram contato direto com pessoas 

doentes provenientes dessa área. O Centro de Prevenção e Controlo das Doenças (CDC) 

considera que o tempo de incubação do vírus pode durar entre 2 a 14 dias. 

 

As Instituições deverão, assim, estar preparadas para a adoção de medidas adequadas de 

prevenção e contenção desta doença, em estreita articulação com os Pais ou Encarregados 

de Educação e as Autoridades de Saúde locais. Para que tal seja possível, a equipa da 

Creche, Jardim de Infância e CATL do Centro Social da Paróquia de Beiriz procedeu à 

elaboração de um Plano de Contingência. 
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OBJECTIVOS 

 

O presente Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto duma eventual 

situação de proliferação do Coronavírus (2019-nCoV) nas crianças e nos funcionários da 

nossa Instituição, visando: 

 

a) Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação do vírus 

e manter os serviços essenciais em funcionamento; 

 

b) Definir a estrutura de decisão e coordenação do Centro Social da Paróquia de Beiriz; 

 

c) Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, no interior e para o 

exterior da Instituição - Plano de Comunicação; 

 

d) Preparar o restabelecimento da situação e atividade normais tão rápido e seguro 

quanto possível. 
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EQUIPA OPERATIVA 

 

Para a elaboração e execução do nosso Plano de Contingência, relativamente à 

Coronavírus (2019-nCoV), foi escolhida uma Equipa Operativa composta por algumas 

colaboradoras da Instituição, sendo devidamente gerida e orientada por um membro 

Coordenador. Estes membros compõem a Cadeia de Comando e Controlo Geral em 

situação de prevenção e de pandemia. Aos Coordenadores cabem as funções de decisão, 

orientação e supervisão, assegurando a aplicação e execução fiel do Plano de 

Contingência. 

 

A Equipa Operativa põe em prática o plano e mantém o seu funcionamento. 

Responsabiliza-se igualmente por manter os recursos mínimos assegurados, garantindo 

as Compras, Reposições e Reservas Estratégicas. 
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CADEIA DE COMANDO E CONTROLO 

 

Uma vez que a nossa Instituição possui três valências, a nossa Cadeia de Comando e 

Controlo está organizada do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 

Valência de Creche D. Hilda Brandão Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR 

Alcina Carvalho 

 
 
 
 

EQUIPA OPERATIVA 

SUPLENTE 

Elisabete Gomes 

SUPLENTE 

Deolinda Pereira 
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Valência de Jardim de infância e CATL Recreio de Santo António 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUPLENTE 

Sandra Santos 

SUPLENTE 

Helena Ferreira 

COORDENADOR 

Paula Casanova 

EQUIPA OPERATIVA 
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ACTIVIDADES ESSENCIAIS/PRIORITÁRIAS 

 

 

Na fase pandémica do Coronavírus (2019-nCoV) é previsível que surjam casos de 

funcionários ou crianças doentes, com possível comprometimento do funcionamento da 

Instituição devido ao absentismo daí decorrente. 

 

Esse absentismo poderá afetar diferentes áreas de funcionamento da Instituição. O Plano 

de Contingência permite que a Instituição - Centro Social da Paróquia de Beiriz - se 

prepare para lidar com essa eventualidade. 

 

A nossa Instituição define como atividades Essenciais/Prioritárias: 

 

• A Higiene e Alimentação das crianças e funcionários; 

• A Despistagem de Sintomas Suspeitos; 

• A Segurança e Bem-Estar das crianças. 
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MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ACTIVIDADE ESCOLAR EM SITUAÇÃO 

DE CRISE 

 

 

1. Caberá aos Coordenadores avaliar a gestão das Atividades Letivas e da componente de 

apoio à família bem como as atividades extracurriculares (Dança, Inglês e Música), de 

acordo com a propagação Coronavírus (2019-nCoV), podendo ser feitas algumas 

alterações ou até proceder à sua suspensão. 

 

2. As visitas de estudo/idas ao teatro, constituem oportunidades privilegiadas de 

contágio, pelo que estão canceladas. 

 

3. É possível que surjam casos de Coronavírus (2019-nCoV) entre os funcionários 

podendo conduzir a uma situação de elevado absentismo. Neste caso a nossa Instituição 

prevê: 

 

• Nos Berçários – 2/3 pessoas para 4/6 crianças. 

• Na valência de Creche (sala 1 e 2 anos) – 2/3 pessoas para 10/15 crianças. 

• Nas valências de Jardim de Infância e CATL – 2/3 pessoas para 15/25 crianças. 

 

4. Em caso de ausência prolongada dos funcionários, será assegurada a sua substituição. 

 

5. Serão também asseguradas e reforçadas as medidas higiénicas indispensáveis 

associadas à alimentação, garantindo o fornecimento de produtos alimentares com a 

regularidade habitual. No entanto, prevendo a eventualidade do agravamento da 

situação a nossa Instituição possui já uma reserva de bens e produtos essenciais. 

 

6. A Direção da Instituição pode definir o encerramento das instalações para quarentena 

(14 dias), caso algum caso seja confirmado. 
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7. O encerramento das Instalações poderá estar indicado, se existir o risco de propagação 

da doença, devido à existência de diagnósticos confirmados entre crianças e funcionários. 

É uma medida que apenas deve ser adotada se determinada pelo Delegado de Saúde, 

após a avaliação da situação em concreto. 

 

8. Em caso de encerramento das Instalações, devem estar previstos os procedimentos 

que necessitam ser mantidos. Assim define-se que em caso de encerramento das 

Instalações, deverão ser mantidos: 

 

❖ Atendimento Telefónico: 

 

o Telefone: 252 249 360 

o Telemóvel: 966 266 268 

 

❖ Correio Normal: 

 

Rua da Igreja, nº 65 

4495-332 iriz – Póvoa de Varzim 

 

❖ Correio Eletrónico: 

cspbeiriz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cspbeiriz@gmail.com
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DO CORONOVÍRUS (2019-NCoV) 

 

 

Procedimentos prévios à abertura da creche: 

 

❖ Desinfeção geral das instalações; 

❖ Sinalização dos espaços “sujos” e espaços “limpos”; 

❖ Estabelecer diferentes circuitos de entrada e saída; 

❖ Todas as Colaboradoras foram sujeitas ao Teste Covid-19, que até domingo 

obteremos o resultado segundo informação da Segurança Social; 

❖ Todo o pessoal docente e não docente recebeu formação das medidas emanadas 

pela DGS; 

❖ Cada funcionária dispõe de roupa, calçado e equipamento de proteção pessoal de 

uso exclusivo para o interior da Instituição e somente das zonas “limpas”.  

 

Na entrada da instituição Utentes: 

 

❖ O uso de máscara, pelo Encarregado de Educação, é obrigatório, assim como a 

desinfeção das suas mãos e da criança; 

❖ A criança só poderá vir acompanhada por um adulto; 

❖ O registo de entrada e saída da criança será preenchido pela funcionária da 

instituição; 

❖ A entrega da criança será feita individualmente na zona devidamente assinalada, no 

hall de entrada da creche, pelo seu encarregado de educação. Este deverá obedecer 

a toda a sinalética existente; 

❖ O acesso à sala dos bebés será feito exclusivamente pelas escadas, não podendo 

utilizar o elevador. Os pais só entrarão até à área sinalizada; 

❖ Dentro das zonas “limpas” apenas poderão circular as crianças e as colaboradoras; 

❖ O período da chegada da criança à Instituição apenas será permitido entre as 7h30 

e as 10h da manhã bem como a sua saída só deverá ocorrer a partir das 16h00. Fora 

do período estipulado só com justificação; 
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❖ A temperatura da criança irá ser medida, à entrada da Instituição, através de 

termómetro infravermelhos. Crianças que apresentem temperatura superior a 

37,5ºC não poderão entrar. Pedimos especial atenção para não administrarem 

antipiréticos para camuflar situações de febre; 

❖ Crianças que apresentem sintomas de qualquer doença não poderão 

entrar/permanecer na instituição. 

NOTA: Visto a chegada e saída das crianças ser um processo mais demorado, os pais 

deverão vir com mais tempo. 

 

Pertences na Instituição: 

 

❖ Cada criança trará uma mochila que ficará sempre na instituição. Esta deverá conter: 

o 3 mudas de roupas; 

o 3 sacos plásticos identificados - a roupa suja de cada criança será entregue 

ao Encarregado de Educação no saco de plástico. 

❖ Nos cabides serão colocados:  

o o casaco/bata; 

o o calçado de cada uma das crianças.  

É obrigatório cada uma das crianças trazer uns croques (que terá de trazer 

no primeiro dia de frequência) para uso exclusivo no interior da creche.  

Os croques e a bata serão calçados/vestidos pelos colaboradores. Os sapatos 

vindos de casa os pais levam embora aquando a entrega das crianças. No 

final do dia devem-nos trazer novamente. A bata ficará na instituição e 

apenas irá para casa às sextas-feiras. 

❖ É extremamente proibido trazerem brinquedos ou outros objetos não necessários 

de casa; 

❖ Os carrinhos de bebé e “ovo” não podem permanecer na instituição; 

❖ As crianças têm de ter uma chupeta na creche que ficará sempre na instituição, não 

podendo em momento algum ir para casa. Se trouxerem alguma chupeta de casa 

esta terá de ir embora com o Encarregado de Educação. 
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Entrada das Funcionárias na Instituição: 

 

❖ O uso de máscara, pelas colaboradoras, é obrigatório, assim como a desinfeção das 

suas mãos; 

❖ Utilizar o circuito do elevador e que será de acesso exclusivo às funcionárias 

limpando os pés à entrada do mesmo; 

❖ Trocar de roupa, sapatos e bata/farda de uso exclusivo dentro das instalações; 

❖ Tirar todo o tipo de joias e acessórios; 

❖ Durante este procedimento muito importante desinfetar as mãos; 

❖ Descer pelo elevador e não passar pelos tapetes de desinfeção; 

❖ Este procedimento tem de ser feito sempre que saia da instituição (hora do almoço 

incluído) devem ter consciência e não facilitar em trocar a roupa só porque dá 

trabalho; 

❖ EPIs: Uso obrigatório de máscara sempre que entramos dentro da instituição, temos 

viseira (olhos). 

❖ Cabelos amarrados podem usar toucas descartáveis; 

❖ Ter sempre uma muda de roupa no cacifo, pois sempre que as roupas tiverem 

secreções das crianças estas devem ser tocadas; 

❖ Todos os pertences ficam no cacifo, não entram bolsas dentro do circuito limpo da 

instituição; 

❖ Evitar entrar nas salas que não são deste pessoal; 

 

Modo de atuação: 

 

❖ Contactos de emergências das crianças nas capas das crianças nas capas das salas; 

❖ Desinfeção das mãos à entrada e durante o dia várias vezes (mudança de atividades). 

❖ Desinfeção mais frequente de superfícies (mesas, puxadores cadeiras) 

❖ Devem na medida do possível, ao lavar, alimentar ou segurar nas crianças muito 

pequenas devem: 

a. Evitar tocar na face, olhos, ou boca da criança sem ter as mãos higienizadas, 
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b. Limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em 

recipiente próprio; 

c. Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de uma 

criança; 

d. Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções, 

procedimento que deve ser acompanhado de posterior lavagem das mãos. 

Esta troca de roupa deve estender-se às crianças. 

❖ Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 

mantidas: 

a.  A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para diminuir o 

cruzamento de crianças, considerar fazer as refeições na sala de atividades;  

b. Antes do consumo das refeições, as crianças devem ser levadas a lavar as 

mãos e ajudadas para a sua realização de forma correta;  

c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível (1,5 a 2 m) entre pessoas – tirar as cadeiras 

que estão a mais para não se correr o risco de eles ocuparem as que estão 

vazias  

d. Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas 

entre trocas de turno (mesas, cadeiras de papa, entre outras);  

e.  Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

❖ Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos pais devem ser colocados 

em saco descartável no cabide;  

❖ As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento 

físico entre os profissionais; cuidados em tirar a comida minimizar riscos de 

contágio; 

❖ As atividades devem ser desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, apoiadas pelos profissionais que se encontram com as crianças; 

❖ Ao pôr o pão usar sempre touca, luvas novas e mascaras. 
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Organização Geral: 

 

❖ Os brinquedos no interior das salas foram reduzidos aos essenciais e apenas aos de 

fácil desinfeção.  Os quais serão desinfetados diariamente; 

❖ Iremos maximizar, na medida do possível, o distanciamento entre as crianças, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades lúdico pedagógicas e o 

desenvolvimento social e emocional das crianças; 

❖ Iremos privilegiar as atividades no exterior; 

❖ Cada sala de atividades terá dispensadores à base de álcool, ponto de água com 

sabão e toalhetes descartáveis;  

❖ Sempre que possível, manteremos a ventilação e arejamento das salas e corredores 

da creche; 

❖ As refeições das salas de creche serão servidas em refeitórios destintos, de forma a 

evitar o cruzamento de grupos. Os lugares serão sempre os mesmos e obedecerão 

à distância recomendada.  

❖ Na hora da sesta, a distância entre colchões será maximizada, dentro do possível, e 

ainda manteremos as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas, para 

que não ocorra transmissão de gotículas. 

❖ Haverá uma lavagem frequente das mãos de meninos. 

❖ Os vários espaços da instituição serão higienizados várias vezes ao dia, seguindo os 

planos de higienização, tendo em atenção às superfícies (puxadores, mesas, chão). 

❖ Os equipamentos do recreio exterior serão higienizados sempre no fim da utilização 

de cada grupo. 

❖ Os recreios interiores como são espaços amplos foram divididos para puderem 

acolher dois grupos de cada vez, durante o período não letivo, evitando o seu 

cruzamento. 

❖ Se algum pai tiver de aceder ao circuito limpo da instituição, por algum motivo, terá 

de colocar as proteções nos pés e fazer a desinfeção das mãos. 

 

Escritório: 
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❖ Será feito o atendimento de uma pessoa de cada vez; 

❖ No final do atendimento de cada atendimento o balcão será desinfetado; 

❖ Os teclados e ratos dos computadores estão isolados com pelicula aderente que 

facilita a desinfeção dos mesmos; 

❖ O material é unipessoal e intransmissível (canetas, lápis, borracha, etc); 

❖ A área do escritório será higienizada duas vezes ao dia. 

 

Cozinha: 

 

❖ O acesso à cozinha está restrito ao pessoal de cozinha; 

❖ As funcionárias têm muda de roupa, de uso exclusivo na cozinha; 

❖ Uso de máscara obrigatório neste espaço; 

❖ A higienização do espaço e superfícies será reforçado ao longo do dia seguindo o 

plano de higienização. 

 

Fornecedores: 

 

❖ Fornecedores só poderão entrar na porta lateral da cozinha e entrar só até a marca 

assinalada no chão, as funcionárias levarão a encomenda para dentro da cozinha. 

❖ Dentro da instituição só poderão entrar até à zona suja junto do escritório e deixar 

lá a encomenda, que será recolhida pelas funcionárias. 

❖ Se algum tiver de aceder às zonas limpas terá de colocar as proteções nos pés e 

fazer a desinfeção das mãos. 

 

Sala de Amamentação: 

 

❖ Os pais terão de colocar as proteções dos sapatos para aceder à sala; 

❖ Antes de entrarem tem de desinfetar as mãos; 

❖ No final a sala é desinfetada antes de ser usada novamente. 
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Horário de Funcionamento: 

 

❖ Continuaremos a funcionar no nosso horário normal, mas alertamos que as crianças 

não deverão permanecer na instituição por período superior ao estreitamente 

necessário. 

 

 

 

 

 

Informação: 

 

❖ Para informações futuras iremos privilegiar sempre os canais digitais – email, 

telefone. 

o A comunicação das cadernetas será substituída por email.  

o Recados para a sala, poderão ser registados de manhã junto da funcionária, 

aquando a chegada da criança. 

 

IMPORTANTE COVID-19 

 

❖ Perante um caso confirmado de Covid-19 todos os encarregados de educação serão 

informados. 

❖ É obrigatório comunicar à Instituição caso a criança ou um seu familiar tenha estado 

em contacto com um caso confirmado de Covid-19. 
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MEDIDAS DE ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO SOCIAL: 

 

a) Não serão admitidas crianças ou funcionários que manifestem febre, especialmente 

se associada a outros sintomas como tosse e dificuldades respiratórias, a fim de evitar o 

contágio de outras pessoas. Deverá ser promovido o seu isolamento em casa até que 

a situação seja devidamente esclarecida pelos serviços de saúde. 

 

b) A nossa Instituição possui uma Sala de Isolamento, que se situa no segundo piso. 

Esta está munida de um Kit para o Coronavírus (2019-nCoV), constituído por uma caixa 

com: 

 

• Máscaras de Proteção; 

• Luvas Descartáveis; 

• Termómetro; 

• Solução de Limpeza das Mãos à Base de Álcool; 

• Lenços de Papel; 

• Bata impermeável; 

• Impressos para Registo de Casos Suspeitos. 

 

A sala possui ainda garrafas de água individuais, comida e um caixote de lixo para resíduos. 

 

Esta sala tem ventilação natural e instalações sanitárias de uso exclusivo à sala de 

isolamento. 

 

c) No caso de ser identificado um caso suspeito (trabalhador ou criança) durante a 

permanência na Instituição, esta criança ou funcionário deverá ser levada para a Sala 

de Isolamento, usando o circuito do escritório e das escadas, onde ficará, 

acompanhada por um adulto até à chegada dos pais, devendo ambos usar máscara. 

Será feito de imediato o contacto telefónico ao Encarregado de Educação e à Linha de 

Saúde 24 (808 24 24 24) de forma a seguir as informações transmitidas. Os pais 
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deverão vir logo à instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Casos suspeitos serão os que apresentarem sintomas de infeção respiratória aguda 

como:   

▪ Febre ou;   

▪Tosse ou;   

▪ Dificuldade respiratória.   

Nas crianças, além dos sintomas acima referidos poderá estar associado também:  

▪ Diarreia;  

Caso suspeito funcionária 

Trabalhador informa a chefia direta da situação. Funcionárias 
dirigem-se para a área de isolamento através do circuito das 

escadas. 

Trabalhador contacta o SNS24 (808 24 24 24) e segue as 
instruções que lhe forem fornecidas.  

Chefia direta assegura a assistência 
necessária ao trabalhador. 

Caso suspeito crianças 

Funcionárias da sala da criança com sintomas, informa a 
chefia direta da situação. Funcionária acompanha a criança e 
dirigem-se para a área de isolamento através do circuito do 

escritório e das escadas até à sala de isolamento. 

Funcionária contacta o SNS24 (808 24 24 24) e segue as 
instruções que lhe forem fornecidas. Os pais são contatados  

e informados imediatamente da situação. 
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▪ Sintomas Gastrointestinais. 

   

Em casos mais graves a infeção pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

 

e) No caso de se confirmar a doença, a criança/funcionário não deverá frequentar a 

Instituição por um período mínimo de 14 dias, ou até que lhe seja dada alta clínica. 

 

f) Após o abandono da Sala de Isolamento por parte do caso suspeito e caso não se 

confirme a suspeita de infeção, esta deverá ser devidamente limpa e desinfetada. 

 

g)  Após o abandono da Sala de Isolamento por parte do caso suspeito e caso se 

confirme a suspeita de infeção, esta deverá ficar interdita até à validação da 

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

interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 
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PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

a) Haverá uma lista de Telefones Importantes - Anexo IV - que estará afixada no Escritório 

principal; 

 

Será ainda pedido aos Pais e aos Funcionários da Instituição que atualizem o seu contacto 

telefónico – preferencialmente um contacto de telemóvel - e o seu e-mail, de forma a que a 

lista esteja sempre atualizada; 

 

b) Será assegurada a informação à comunidade escolar através: 

 

• Dos cartazes afixados em vários pontos da Instituição; 

• Das informações que constam no site - Plano de Contingência; 

• Dos canais digitais – Email e Telefone. 

 

c) A comunicação com as autoridades de saúde será feita pelos Coordenadores do Plano 

de Contingência ou pelos seus substitutos. 
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AVALIAÇÃO 

 

O Plano de Contingência será reavaliado quinzenalmente pela Equipa Operativa, 

podendo essa frequência aumentar caso a situação o justifique. 

 

Este plano foi elaborado com base da Orientação nº 006/2020 de 26/02, da DGS - 

Empresas e serão adotadas todas as medidas previstas nesta orientação. 

 

 

 

Beiriz, 25 de maio de 2020 

 

 

 

Aprovado 

 

 

 

 

Direção 


