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Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal da 

COVID-193 

 
A presente Orientação descreve as principais etapas e procedimentos adoptar perante um TRABALHADOR e/ou UTENTE com 

sintomas desta infeção. 

 

O QUE É UM CASO SUSPEITO 

Critérios Clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) requerendo ou não hospitalização 

Critérios Epidemiológicos: História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do início de 
sintomas (Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão) OU Contacto com caso confirmado ou provável de 
infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas OU Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado 
numa instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19 
 
 
FORMAS DE TRANSMISSÃO CONHECIDAS 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com 
COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as 
quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas; 

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal 
ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infecção. 

 

O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA DE TRABALHADOR E/OU UTENTE NO CENTRO SOCIAL 

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique um trabalhador e/ou 
utente no Centro Social com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito deverá: 

1º) Informar a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”; 

2º) O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhador com sintomas, deve(m) colocar, momentos 
antes de se iniciar esta assistência, uma máscara 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.  
A deslocação para a área de isolamento deverá ocorrer pelo caminho mais curto e com menor aglomerado de pessoas. 
 
3º) O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 (808 24 24 24); 
 
4º) O trabalhador doente deve usar uma máscara, se a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio 
trabalhador, devendo permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face.  
 

Será o profissional de saúde do SNS 24 que questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica 
compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 informa o Trabalhador dos passos seguintes. 

 

QUAIS AS ÁREAS DE ISOLAMENTO DO CENTRO SOCIAL, EM CADA EDIFICIO 

Edifício Local 

Sede/Igreja Nova Gabinete no 1º andar, em frente ao gabinete da Diretora 
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Centro Infantil Gabinete no R/c, em frente ao gabinete do Coordenador  

Centro de Educação e Formação de Competência Gabinete Técnico 

Centro de Atendimento Gabinete da Recepção 

Loja Social Gabinete Técnico 

 

QUAIS AS CHEFIAS DIRETAS/CADEIA DE COMANDO A CONTACTAR EM CASO DE SUSPEITA 

Edifício Em caso de Trabalhador Em caso de Utente 

Sede/Igreja Nova Carla Dias / Teresa 
Maldonado  

Carla Dias  

Ana Cavalheiro  Criança 

Teresa Maldonado  Idosos e Outros utentes 

Centro Infantil Carla Dias / Carlos Spencer Carla Dias /Carlos Spencer /Andreia Gonçalves 

Centro de Educação e Formação Carla Dias / Rute Henriques  Carla Dias / Rute Henriques 

Centro de Atendimento Carla Dias / Joana Esteves  Carla Dias / Joana Esteves 

Loja Social Carla Dias / Susana Cabral Carla Dias / Susana Cabral 

 

QUAIS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DO CENTRO SOCIAL 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 
transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

A nível individual recomenda-se ao trabalhador (e este deverá recomendar aos UTENTES que estão sob a sua responsabilidade): 

• Lave frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem; 

• Reforce a lavagem das mãos após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas; 

• Use lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

• Deite os lenços usados num caixote do lixo e lave as mãos de seguida; 

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

• Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias. 

A nível coletivo, todos os trabalhadores devem promover: 

 – AREJAMENTO das salas e espaços: todas as salas/espaços devem estar arejadas, não sendo necessário estar com a janela toda 
aberta, mas o suficiente para renovar o ar e evitar a acumulação de dióxido de carbono e de partículas nocivas para a respiração 
de todos, a não acumulação de odores, e um papel importante na não propagação de virus. 

A nível institucional ocorrerá de imediato o Reforço de higiene das instalações. Sendo que na situação em que se verifique casos 
de contaminação confirmada no Distrito de Setúbal, poderão ser tomadas medidas de contenção de actividade, por indicação das 
autoridades competentes ou por indicação da Direção, a informar atempadamente.  

Costa de Caparica, 28 de Fevereiro de 2020 


