
 

 

 

Plano de CONTINGÊNCIA DA ESALD 

  

14-09 2020 

 

O início do ano letivo 2020/2021 levou à criação de um plano de funcionamento da Unidade Orgânica, 

documento que contém um conjunto de informações úteis para todos os que vão frequentar a ESALD. 

Paralelamente há a necessidade de existência de um plano de contingência (atuação em caso de deteção 

de casos suspeitos), justificando a necessidade deste documento. 

  



 

 

 

Se dentro da UO alguém sentir ou apresentar sintomatologia 

compatível com infeção pelo SARS-CoV-2 (tosse, aumento de 

temperatura, dificuldade respiratória…) deve ser considerado caso 

suspeito e deve dirigir-se ou ser encaminhado para o laboratório 

reservado para o efeito (piso -1). De acordo com o Plano de 

Contingência, contatar a Linha Saúde 24 e seguir as recomendações. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Em caso de 
sintomas

•Dirigir-se ao laboratório 20 localizado no piso -1 da ESALD e
reservado para o isolamento.

•Medir a temperatura.

•Marcar 9 e pedir chamada para linha saúde 24.

Contactar 
Linha de 
Saúde 24

•Respeitar as indicações da linha de saúde 24.

•Sem sair do mesmo espaço comunicar à Direção as indicações
por telefone para 5204.

Isolamento e 
limpeza dos 
espaços de 

contacto

•Em caso positivo todos os envolvidos serão
listados pela lista de presenças COVID para
informação das autoridades sanitárias e os
espaços serão desinfetados, segundo as
normas aplicáveis.



 

No contato com a linha Saúde 24: 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica 

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

 - se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica; 

- se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da Direção 

Geral de Saúde (DGS), para validação da suspeição.  

Desta validação o resultado poderá ser:  

A. Caso suspeito não validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os procedimentos habituais e 

adequados à situação clínica do aluno, docente ou Colaborador não docente.  

B. Caso suspeito validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e 

a gestão de contactos.  

 

Procedimentos perante um caso suspeito validado (sempre que a sala é ativada deverá ser criada um novo 

isolamento até ao restabelecimento de funções desta). 

 A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:  

 - se o caso for não confirmado (negativo): este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do plano de contingência; 

- se o caso for confirmado (positivo):  a sala 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.  Neste caso será criada uma nova sala de isolamento na UO. 

 

Na situação de caso confirmado a Escola 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 onde se encontrava o doente confirmado (incluindo 

materiais e equipamentos utilizados por este);   

- armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico e enviar para o Gabinete de Gestão de 

Laboratórios que os encaminhará corretamente. 
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