Plano de Contingência do IPS
para a infeção por SARS-CoV-2
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Plano de Contingência IPS – SARS-CoV-2
A área de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o
contacto direto das pessoas com o Caso Suspeito (com sinais e
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso
suspeito) e permitir um distanciamento social deste, relativamente, às
restantes pessoas.
Edifício

Área “Isolamento”

Edifico da ESCE/ESS

Sala C1.11

WC designado
Casa de banho dos portadores de
mobilidade condicionada em frente de
C1.13

Edifico da ESTS

Sala D 103

WC D100

Edifício da ESE

Gabinete G3 (Piso 0, ala Norte)

2 WC na mesma ala identificados na
porta

Área de isolamento

Edifico da ESTB

Sala 1.07

WC ao lado da porta de entrada no
refeitório.

Edifico da Presidência

Os respetivos gabinetes individuais

Casa de Banho do R/C - Portadores de

mobilidade condicionada
Residência

Quarto do estudante

Casa de Banho do quarto

Linha Saúde 24 (808 24 24 24)
13/11/2020

Plano de Contingência IPS – SARS-CoV-2

DOCENTE

ESTUDANTE com
sintomas

Proceder ao distanciamento social
(distância > 2 metros) do com sintomas
face aos restantes ocupantes da sala

Afastar-se e manter-se afastado dos
outros ocupantes para evitar
contaminá-los.

ESTUDANTE com sintomas de infeção
identificados no decurso de uma aula

Procedimento

Desligar o ar condicionado (se existente)
e abrir as janelas.

Tapar a boca e nariz quando tosse ou
espirra.

ESTUDANTE colaborador

O Estudante deverá dirigir-se à
portaria, para informar do local da
ocorrência, recolher a chave da sala de
distanciamento social, os quais lhe
serão fornecidos após higienização das
suas mãos com solução alcoólica.

Outros ESTUDANTES
Manterem-se adequadamente
afastados do estudante com sintomas
(distância> 2 metro).

Cumprirem as instruções dadas pelo
ESTUDANTE colaborador.

Designar o Estudante Colaborador do
procedimento (mais afastado da pessoa
suspeita)

Tocar no mínimo de superfícies possível.

Promover a higienização das mãos dos
ocupantes da sala, através da utilização
do dispensador de solução alcoólica.

Higienizarem as mãos com a solução
alcoólica

Dar instruções para que as superfícies
eventualmente contaminadas não
sejam tocadas até à sua higienização
pela equipa da limpeza.

Manter a máscara

Proceder à identificação de todos os
ocupantes da sala, identificando em
particular os que estiveram colocados
nas duas filas/cadeira à volta da pessoa
suspeita de estar com sintomas, para
fornecer ao Chefe de Intervenção da
Unidade Orgânica.

Evitarem o contacto com as superfícies.

Conduzir o estudante com sintomas à sala
de isolamento onde se contactará a linha
SNS24 e aguardará instruções.

Retirar-se para o local designado para
distanciamento social, levando os seus
pertences, ligar para a linha SNS24 e
aguardar as orientações.

Lavar as mãos na instalação sanitária, e
encerrando a instalação ao público.

Colaborarem na identificação de todos
os ocupantes da sala e fornecerem os
contactos.

Não abandonarem a sala e aguardarem
as orientações da linha SNS24.

Regressar à sala de aula, contactar linha
SNS24 e aguardar com os restantes
ocupantes da sala, cumprindo as
orientações recebidas.

Linha SNS 24 (808 24 24 24)
No final, devolver todo o material na
Portaria (todo o material será higienizado
com álcool a 70º) e Comunicar com
Coordenador Curso/Diretor
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FUNCIONÁRIO responsável
pelas instalações
Proceder ao distanciamento social dos outros ocupantes da
sala em relação à pessoa suspeita com COVID19.

PESSOA com sintomas

Outras PESSOAS
presentes no local

Afastar-se e manter-se afastado dos outros ocupantes para
evitar contaminá-los.

Manterem-se adequadamente afastados da pessoa com
sintomas (distância> 2 metro).

PESSOA com sintomas de infeção
identificados noutras instalações do IPS

Procedimento

Desligar o ar condicionado (se existente) e abrir as janelas.

Enviar uma das pessoas mais afastadas do infectado à
portaria, para ir buscar a chave da sala de isolamento, a qual
lhe será fornecida após higienização das suas mãos com
solução alcoólica.

Tapar a boca e nariz quando tosse ou espirra.
Cumprirem as instruções dadas pelo FUNCIONÁRIO
responsável pelas instalações.

Tocar no mínimo de superfícies possível.
Dar instruções para que não sejam tocadas as superfícies
eventualmente contaminadas até à sua higienização pela
equipa da limpeza e para que ninguém saia do local sem
autorização da Autoridade de Saúde.

Conduzir a pessoa à sala de isolamento onde a mesma
contactará a linha SNS24 e aguardará por instruções.

Higienizarem as mãos com a solução alcoólica.
Retirar-se para o local designado para distanciamento social,
levando os seus pertences, ligar para a linha SNS e aguardar as
orientações da Autoridade de Saúde.
Evitarem o contacto com as superfícies.

Lavar as mãos na instalação sanitária e encerrando a
instalação ao público.
Colaborarem na identificação de todos os
ocupantes da sala e fornecerem os contactos.
Regressar ao local da ocorrência, contactar a
linha SNS24 e acatar, com os restantes
elementos, as orientações recebidas.

Proceder à identificação de todos os ocupantes da sala,
anotando os que estiveram colocados à volta do infectado,
para fornecer ao Chefe de Intervenção da Unidade Orgânica.

Não abandonarem a sala e acatarem as orientações da linha
SNS24
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No final, devolver todo o material utilizado à portaria que será
higienizado com álcool a 70º) e preencher e informa o
Diretor/Chefia.
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DOCENTE com sintomas

ESTUDANTE colaborador 1

Afastar-se dos outros ocupantes da sala
para evitar a sua contaminação.

Desligar o ar condicionado (se existente) e
abrir as janelas.

Tapar a boca e o nariz quando
tossir ou espirrar.

Promover a higienização das mãos dos
ocupantes da sala através da utilização do
dispensador de solução alcoólica.

DOCENTE com sintomas de infeção
identificados no decurso de uma aula

Procedimento

Tocar no mínimo de superfícies possível.

Caso seja possível, contactar o
segurança da portaria) e identificar o
local onde se encontra.

Identificar os Estudantes
Colaboradores do Procedimento.

Proceder à identificação de todos os
ocupantes da sala, anotando os que
estiveram colocados perto do docente, para
fornecer ao Chefe de Intervenção da Unidade
Orgânica.

ESTUDANTE colaborador 2
(mais afastado do Docente)

O Estudante deverá dirigir-se à portaria, para
informar do local da ocorrência, recolher a
chave da sala de isolamento, os quais lhe
serão fornecidos após higienização das suas
mãos com solução alcoólica.

Manterem-se adequadamente afastados
do docente (distância> 2 metro).

Higienizarem as mãos
com a solução alcoólica.
Lavar as mãos na instalação sanitária e
encerrando a instalação ao público.

Evitarem o contacto com as superfícies
potencialmente contaminadas.
Regressar ao local da ocorrência.

Contactar a linha de Saúde SNS24 e aguardar
com os restantes estudantes as orientações
da Autoridade de Saúde.

No final, devolver os materiais utilizados
(todo o material será higienizado com álcool a
70º) e informa o Coordenador de
Curso/Diretor.

Dirigir-se à sala de isolamento, onde
contactará e aguardará pelas instruções
da linha SNS24.
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Outros ESTUDANTES

Colaborarem na identificação de todos os
ocupantes da sala e fornecerem os contactos.

Não abandonarem a sala, aguardarem e
acatarem as orientações da linha SNS24.

FUNCIONÁRIO com sintomas de infeção
identificados durante o horário de trabalho

Procedimento
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FUNCIONÁRIO com sintomas

Outros OCUPANTES

Tapar a boca e o nariz quando tossir ou espirrar.

Manterem-se adequadamente afastados do funcionário com sintomas
(distância> 2 metro).

Afastar-se dos outros ocupantes da sala para prevenir a sua
contaminação.

Higienizarem as mãos com a solução alcoólica.

Tocar no mínimo de superfícies possível.

Desligarem o ar condicionado (se existente) e abrirem as janelas.

Contactar o segurança da portaria e identificar
o local onde se encontra.

Evitarem o contacto com as superfícies potencialmente contaminadas.

Contactarem o Segurança.
Dirigir-se à sala de isolamento, onde contactará e aguardará pelas
instruções da linha SNS24.

Informar a Chefia direta
Não abandonarem a sala, aguardarem e acatarem
as orientações da linha SNS24.
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Actuação do FUNCIONÁRIO em caso de confirmação de
teste positivo ou de contacto próximo

Procedimento
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Docente

Não Docente

No caso de confirmação de teste positivo ou de isolamento profilático
o docente deve contactar por email o Coordenador de Curso da ESS
ou da ESTB ou o Diretor da Escola no caso das outras UO.

No caso de confirmação de teste positivo ou de isolamento profilático,
o Não Docente deverá contactar por email a chefia direta ou o Diretor
da Escola
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Actuação do ESTUDANTE em caso de confirmação de
teste positivo ou de contacto próximo

Procedimento
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Estudante

No caso de confirmação de teste positivo ou de isolamento profilático
o Estudante deve contactar por email o Coordenador de Curso da ESS
ou da ESTB ou o Diretor da Escola no caso das outras UO.
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Actuação do FUNCIONÁRIO com atendimento ao
público

Procedimento

FUNCIONÁRIO com
atendimento ao público

Procedimento de desinfecção
das superfícies

Material necessário

Tapar a boca e o nariz quando tossir ou
espirrar.
Mais alto para mais baixo.
Manter uma distância de pelo menos 1 metro
dos utilizadores do Serviço.

Desinfectar a secretária ou balcão com álcool
e toalha de papel descartável pelo menos
duas vezes no período da manhã e duas no
período da tarde.

Álcool e Folha de papel de celulose.

Realiza movimentos em Z de forma a não
contaminar a superfície limpa anteriormente

Deita os papéis utilizados no lixo.
Lavar ou higienizar as mãos com a solução
alcoólica após o procedimento.
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Fluxograma Geral
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