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1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como principal objetivo divulgar o Plano de Contingência do

Instituto Politécnico de Beja (lPBeja) para a Doença por Coronavírus (COVID49) dando a

conhecer à comunidade académica os seus aspetos essenciais e tendo como principal foco os

procedimentos e medidas a adotar relativamente à prevenção e controlo desta infeção, bem

como a atuação perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados, em estreita

colaboração com os Serviços de Saúde Pública e outras estruturas envolvidas.

A elaboração do Plano de Contingência do Instituto Politécnico de Beja (lPBeja) para a

Doença por Coronavírus (COVID-19) procura dar cumprimento ao estabelecido no Despacho n2

2836-A/2020 de 2 de março de 2020, tendo como base as Orientações da Direção Geral da Saúde

(DGS) e toda a evidência científica disponível na atualidade. Estas orientações consideram que

existe em Portugal, neste momento, um risco moderado a elevado de importação de casos desta

infeção e um risco de transmissão secundária baixo a moderado, desde que sejam cumpridas as

práticas de prevenção e controlo de infeção preconizadas.

lendo em conta o risco identificado torna-se necessário divulgar pelos meios

considerados necessários e adequados (correio eletrónico, site do lPBeja, Newsletters do lPBeja,

distribuição de panfletos e colocação de cartazes nos espaços de utilização pública das Unidades

Orgânicas e Serviços Comuns do IPEeja) informação sobre a doença COVID 19 e as formas de

evitar a infeção. Serão também tomadas todas as medidas consideradas necessárias para

efetivar a proteção e a segurança da saúde dos estudantes e dos profissionais docentes e não

docentes e para manter o melhor funcionamento do lPBeja.

O Plano de Contingência do lPBeja será atualizado sempre que houver atualização da

evidência científica e das Orientações da Direção Geral da Saúde.
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2. INFORMAÇÃO SOBRE A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID 19)

Esta informação tem como fontes a DGS (https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas

freguentes.aspx) e a Orientação n2 006/2020 (DGS, 26-02-2020), bem como outros documentos

considerados relevantes.

O QUE É UM CORONAVÍRUS?

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano.

A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave,

como pneumonia.

O QUE É ESTE NOVO CORONAVÍRUS?

O novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, foi identificado pela

primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan e nunca tinha sido

identificado antes em seres humanos.

COMO SE TRANSMITE?

A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada e ocorre durante um contacto próximo

(perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada, O risco de transmissão aumenta quanto

maior for o período de contacto com uma pessoa infetada.

A transmissão é efetuada através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas

quando uma pessoa com a doença tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar

na boca, nariz ou olhos das pessoas que estão próximas. Outra forma de transmissão é através

do contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com o coronavírus e, em

seguida, o contacto com a boca, nariz ou olhos pode conduzir à transmissão da infeção.

O QUE É UM CONTACTO PRÓXIMO?

• Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:

o Prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;

o Contacto em ambiente laboratorial com amostras de COVID-19;

o Visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado por

COVID-19;
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o Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com infeção

por COVID-19 (ex: sala de aula);

Viagem com doente infetado por COVID49:

o Numa aeronave:

• 2 lugares à esquerda do doente, 2 lugares à direita do doente, dois lugares

nas duas filas consecutivas à frente do doente e dois lugares nas duas filas

consecutivas atrás do doente;

• Companheiros de viagem do doente;

• Prestação de cuidados diretos ao doente;

• Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente;

• Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro

da aeronave, considerar todas as pessoas como contacto próximo;

o Num navio:

• Companheiros de viagem;

• Partilha da mesma cabine;

• Prestação de cuidados diretos ao doente;

• Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente;

• A Autoridade de Saúde pode considerar como contato próximo outros

indivíduos não definidos nos pontos anteriores (avaliação caso a caso).

o Os mesmos critérios poderão ser aplicados a viagens de autocarro e comboio,

aspetos ainda não considerados nas orientações da DG5.

QUAL O PERÍODO DE INCUBAÇÃO?

O período de incubação ainda se encontra sob investigação, no entanto pensa-se que é

de 2 a 12 dias, a partir do período de 14 dias após o contacto com um caso confirmado de COVID

19, se a pessoa se mantiver sem sinais e sintomas significará que é pouco provável que tenha

sido contagiada.

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS?

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda:

• Febre, tosse e dificuldade respiratória.

A situação pode ser mais grave em pessoas com o sistema imunitário fragilizado, pessoas

com doenças crónicas (nomeadamente Diabetes, Hipertensão Arterial e Doença Pulmonar) e

pessoas mais velhas.
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COMO PREVENIR A TRANSMISSÃO?

Até à data, não existe vacina, sendo um vírus recentemente identificado, estão em curso

as investigações para o seu desenvolvimento. O tratamento para a infeção por este novo

coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas apresentados.

Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde fOMS) recomenda medidas de

higiene e etiqueta respiratéria para reduzir a exposição e transmissão da doença:

• Adotar medidas de etiqueta respiratária: tapar o nariz e boca quando espirrar ou

tossir, preferencialmente com lenço de papel ou, caso não tenha lenço de papel,

pode proteger a boca e o nariz quando espirra ou tosse com a prega do cotovelo.

Deitar sempre o lenço de papel no lixo e lavar as mãos de seguida.

• Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir

ou após contacto direto com pessoas doentes. As mãos devem ser lavadas com

sabão e água, esfregando-as durante cerca de 20 segundos, ou esfregar as mãos com

gel alcoólico se não for possível lavar as mãos.

• Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.

Para além destas medidas gerais para prevenir a transmissão é ainda recomendado a

adoção dos seguintes princípios:

• As pessoas com sinais e sintomas de infeção respiratória, nomeadamente tosse, febre

ou dificuldade respiratória devem permanecer em casa e não se deslocar para o seu

local de trabalho, Escola ou até para Unidades de Saúde (Centros de Saúde ou Hospitais).

• Todas as pessoas: estudantes, profissionais docentes e não docentes e visitantes devem

lavar as mãos nas seguintes situações:

o Antes de sair de casa

o Ao chegar ao respetivo Serviço ou Escola do lPBeja

o Após usar a casa de banho

o Após os intervalos

o Após a realização de atividades desportivas

o Antes das refeições, incluindo lanches

o Antes de sair do respetivo Serviço ou Escola do lPBeja

• Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível

lavar as mãos com água e sabão.

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
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• Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum.

• Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SN524: 808 24 24 24. Reforçamos

que não se deve deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. E deve

cumprir as instruções que lhe forem dadas pela Linha SNS24.

• Consultar regularmente informação na DGS - Microsite COVID19 em wwwdgs.pt.

De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara para

proteção individual, exceto nas seguintes situações:

• Pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro);

• Suspeitos de infeção por COVID-19;

• Pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID49.

O QUE É UM CASO SUSPEITO?

Esta classificação de um caso como suspeito de estar com a doença por coronavírus

(COVID-19) obedece a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguidamente

apresentada baseia-se na informação atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção e

Controlo de Doença (ECDC) e deve ser adotada no âmbito deste Plano de Contingência.

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos

História de viagem para áreas com transmissão

comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao início

Infeção respiratória aguda de sintomas

manifestada por: OU

Febre Contacto com caso confirmado ou provável de
e

OU infeção por COVID-19, nos 14 dias antes do início

Tosse dos sintomas

OU OU

Dificuldade respiratória Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado

numa instituição de saúde onde são tratados

doentes com COVID-19
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3. PLANO DE CONTINGÊNCIA

3.1. Definição da cadeia de Comando

A cadeia de comando está representada no organigrama seguinte:

Presidente do lPja

ioo Paulo Trindade

Vice Pre5idente do
lPBeja

Jogo Leal

3.2. Identificação da Coordenação e da Equipa Operativa

Coordenadora Equipa Operativa Pessoas de referência

Ana Canhestro Susana Pestana Escola Superior de Saúde
Ana Pires Escola Superior de Educação
Manuel Albino Escola Superior Agrária
Paulo Cavaco Escola Superior de Tecnologia e
José Pedro Fernandes Gestão
António Nunes Ribeiro Serviços Comuns 1 e II

João Santos (os contactos serão

disponibilizados localmente)

Importa que sejam claramente definidos em cada Unidade Orgânica ou Serviço o

responsável pela gestão dos casos suspeitos de COVID-19 (doravante chamado pessoa de

referência).

Os estudantes e profissionais docentes e não docentes deverão ser informados de quem

é a pessoa de referência da sua instituição e será a esta pessoa que serão reportadas as

situações de pessoas com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de

caso possível de COVID-19. Nessas situações a pessoa de referência deverá informar o elemento

ídmtra
:aula:uei
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da linha de comando a que está associado e ficar responsável por assegurar o cumprimento dos

procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência do lPBeja para a Doença por

Coronavírus (COVID-19). Será a pessoa de referência que deve assegurar o acompanhamento

durante o isolamento do caso suspeito até ao seu encaminhamento ou resolução do problema,

prestando o apoio necessário e desencadeando os contactos estabelecidos no Plano de

Contingência do lPBeja.

3.3. Medidas de prevenção e controlo a adotar de imediato

Dadas as características das Escolas, elas têm um papel muito importante na rápida

propagação da doença entre os seus estudantes e profissionais docentes e não docentes, daí

que também seja importante a adoção imediata de medidas de prevenção e contenção desta

infeção em estreita colaboração com as autoridades locais de Saúde.

Dessas medidas, salientam-se as que visam capacitar a comunidade educativa para a

adoção de comportamentos preventivos adequados e as que visam intervir no ambiente escolar,

no sentido de facilitar esses comportamentos.

A divulgação da informação à população aliada à qualidade da informação determina o

tipo de respostas individuais e coletivas, sendo assim fundamental garantir que a comunidade

educativa possui informação sobre as medidas de prevenção — higiene pessoal e do ambiente

escolar. Neste processo é fundamental o envolvimento de todas as pessoas, estudantes e

profissionais docentes e não docentes.

De imediato serão adotadas medidas a três níveis de intervenção:

1. Informação e capacitação

2. Higiene do ambiente escolar

3. Medidas de isolamento e distanciamento social
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3.3.1. Informação e capacitação

Atividade Responsável Prazo

Reuniões com os responsáveis de cada Unidade Ana Canhestro Até 13 de
Orgânica e Serviço Paulo Cavaco março 2020

Reuniões com os responsáveis pelas Residências Ana Canhestro Até 13 de
Paulo Cavaco março 2020
Piedade Ramires

Ações de Formação, Sensibilização, Divulgação Ana Canhestro Durante do
para estudantes e para funcionários docentes e Equipa Operativa mês de
não docentes março 2020

Divulgação de informação no site e nas Diretores das Unidades Ao longo da
Newsletters do lPBeja Orgânicas vigência do

Ana Paula Figueira Plano

Afixação de informação (cartazes) da DGS em Ana Canhestro Até 13 de
locais estratégicos (salas de aula, casas de banho, Equipa Operativa março 2020 e
salas de espera, bares, refeitório, serviços Piedade Ramires sempre que
administrativos, outros espaços) necessário

Distribuir informação a todos os estudantes e Diretores das Unidades Ao longo da
profissionais docentes e não docentes através do Orgânicas vigência do
e-mail institucional Ana Paula Figueira Plano

Disponibilizar e/ou Atualizar informação sobre a Ana Canhestro Ao longo da
doença e sua evolução no site e nas Newsletters Ana Paula Figueira vigência do
do lPBeja Plano

Divulgação do Plano de Contingência através do Ana Canhestro Até 9 de
site e das Newsletters do lPBeja Ana Paula Figueira março de

2020

3.3.2. Medidas de higiene do ambiente escolar e institucional

Atividade Responsável Prazo

Avaliação das instalações (incluindo residências e Ana Canhestro Até 13 de
outros espaços utilizados pelo lPBeja) e Equipa Operativa março 2020
equipamentos para a lavagem das mãos Coordenadores funcionais dos

serviços

Identificação do equipamento que é necessário Ana Canhestro Até 13 de
adquirir, instalar ou adaptar Equipa Operativa março 2020

Coordenadores funcionais dos
serviços

Aquisição e disponibilização de dispensadores de SAP Condicionada
solução alcoólica nos espaços comuns (biblioteca, Serviço de manutenção à sua
laboratórios, bares, espaços de lazer, salas de existência no
informática e todos os serviços administrativos de mercado
atendimento ao público bem como principais
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corredores de acesso) condicionada à sua
existência no mercado.

Aquisição e distribuição de lenços papel em todas SAP Até 13 de
as salas de aula, biblioteca, salas de espera, viaturas Diretores das Unidades março 2020
e outros espaços de utilização da comunidade Orgânicas
académica Coordenadores funcionais dos

serviços

Manutenção adequada da distribuição de Serviços de apoio e/ou Ao longo da
toalhetes de papel e de sabão líquido em todas as limpeza vigência do
casas de banho Plano

Limpeza dos objetos de utilização comum (teclados Serviços de limpeza Ao longo da
e ratos de computador, comandos, secretárias, Coordenadores funcionais dos vigência do
maçanetas de portas, apagadores, material de serviços. Plano
laboratório, superfícies de trabalho, máquina Esta medida é também de
multibanco e outras) com frequência responsabilidade individual de
(preferencialmente de hora a hora) com uso de cada funcionário docente e
detergente desengordurante e desinfetante não docente e dos estudantes

Higienização das casas de banho mais frequentadas Serviços de limpeza Ao longo da
(de hora a hora) com uso de detergente vigência do
desengordurante e desinfetante Plano

Arejamento das salas de aulas o maior número de Docentes Ao longo da
vezes possível, preferencialmente no final de cada Estudantes vigência do
aula Serviços de apoio e/ou Plano

limpeza

Medidas de higienização e desinfeção adequadas Serviços de limpeza Ao longo da
nos espaços utilizados para zona de isolamento, especializados vigência do
posteriores à utilização por caso confirmado (com Serviço de recolha de resíduos Plano
especial cuidado relativamente aos filtros do ar contaminados
condicionado)

Aquisição e distribuição de lenços de papel e de SAP Ao longo da
máscara cirúrgica e Contentor de resíduos (com Coordenador da frota vigência do
abertura não manual e saco de plástico) na frota automóvel Plano
automóvel, incluindo autocarros

Limpeza e arejamento da frota automóvel após um Coordenador da frota Ao longo da
ciclo de utilização (viagem de ida e volta) automóvel vigência do

Plano

Medidas de higienização e desinfeção adequadas Serviços de limpeza Ao longo da
nas viaturas posteriores à utilização por caso especializados vigência do
confirmado (com especial cuidado relativamente Serviço de recolha de resíduos Plano
aos filtros do ar condicionado) contaminados

3.3.3. Medidas de isolamento e distanciamento social

Devem ser estabelecidas áreas de isolamento nas Unidades Orgânicas, nos Serviços

comuns 1 e II e outros consideradas relevantes. Estas áreas de isolamento servem para a
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colocação de um estudante ou profissional docente e não docente suspeito de infeção por

COVID-19 por forma a impedir que outros estudantes e/ou profissionais docentes e não

docentes possam ser expostos e infetados.

A área de isolamento (sala ou gabinete) deve ter as seguintes condições:

• Ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica

• Revestimentos lisos e laváveis (por exemplo, não deve possuir tapetes, alcatifa ou

cortinados).

Esta área deverá estar equipada com:

• Telefone fixo ou telemóvel;

• Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do estudante ou profissional docente e

não docente suspeito de infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso

e o eventual transporte pelo INEM);

• Disponibilização de Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;

• Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);

• Solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à entrada desta área);

• Toalhetes ou lenços de papel;

• Máscaras cirúrgicas;

• Luvas descartáveis;

• Termómetro.

Nesta área, ou próxima dela, deve existir uma instalação sanitária devidamente

equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização

exclusiva do caso suspeito.

A Unidade Orgânica ou Serviço deverá estabelecer os circuitos a privilegiar quando um

estudante ou profissional docente e não docente com sintomas se desloca para a área de

isolamento. Nesta deslocação devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas

nas instalações, devendo ser evitado o uso de elevadores.

Os estudantes e profissionais docentes e não docentes de cada Unidade Orgânica ou

Serviço deverão ser informados da localização da área de isolamento na sua instituição e/ou

Serviço.
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Nota importante: As áreas de isolamento previamente referidas servem sobretudo para

as pessoas que manifestando sintomas se encontrem em circulação pelos Serviços ou Unidades

Orgânicas e/ou se dirijam à pessoa de referência ou a outro funcionário docente ou não

docente. Se a pessoa que manifesta sintomas estiver num espaço público (refeitório, bares, salas

de aula, gabinetes dos diversos serviços, entre outros) esse espaço torna-se área de isolamento

onde o caso suspeito permanecerá até receber as indicações da linha SNS24. As restantes

pessoas que partilham esse espaço têm de ser identificadas antes de deixar o local (deixar nome

e contacto) para eventual seguimento em caso de confirmação do caso suspeito. A pessoa que

manifesta sintomas ficará nesse local, usando máscara, e deverá seguir as instruções da linha

5N524 (802 24 24 24). Para esta situação deve ser considerada a cadeia de procedimentos a

adotar para caso suspeito, bem como os procedimentos num caso suspeito validado e num caso

confirmado, conforme será descrito de seguida.

Atividade Responsável Prazo

Reserva de uma sala em cada escola e serviços Vices-Presidentes Até 9 de
comuns para eventual isolamento de estudante ou Administrador março de
profissional docente e não docente suspeito de Diretores das Unidades 2020
infeção por COVID-19 com as condições e Orgânicas
equipamentos preconizados

CADEIA DE PROCEDIMENTOS A ADOTAR EM CASO SUSPEITO

Qualquer estudante ou profissional docente e não docente com critérios compatíveis

com a definição de caso suspeito da doença COVID-19, ou alguém que identifique um estudante

ou profissional docente e não docente nestas circunstâncias, deverá informar imediatamente a

pessoa de referência designada para essa Unidade Orgânica ou Serviço, preferencia?mente por

via telefónica, e seguir os seguintes procedimentos:

• Se estiver num espaço público (refeitório, bares, salas de aula, gabinetes dos diversos

serviços, entre outros) esse espaço torna-se área de isolamento onde o caso suspeito

permanecerá até receber as indicações da linha 5N524. As restantes pessoas que partilham

esse espaço têm de ser identificadas para seguimento em caso de confirmação do caso

suspeito.

• Se estiver em circulação pela Unidade Orgânica ou Serviço (exemplo corredores) deverá

dirigir-se para a área de isolamento.

A pessoa de referência deve certificar-se que o caso suspeito se desloca para a área de

isolamento ou acompanhá-lo até à mesma. Sempre que possível deve-se assegurar a distância

de segurança (superior a 1 metro) do doente. O percurso estabelecido até à área de isolamento

14

t



deverá evitar o uso de elevadores, de forma a evitar contaminação de superfícies. Deverão

preferencialmente ser utilizadas escadas evitando o contacto do caso suspeito com qualquer

superfície (por exemplo os corrimãos das escadas e os puxadores das portas).

A pessoa de referência que acompanha e presta assistência ao estudante ou profissional

docente e não docente com sintomas, deve colocar, 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 caso suspeito.

No interior da área de isolamento, o caso suspeito de COVID-19 deve contactar a Linha

SN524 (808 24 24 24).

O caso suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A

máscara deverá ser colocada pelo próprio e este deverá verificar se a máscara se encontra bem

ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do

nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a

esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara

estiver húmida, o caso suspeito deverá substituí-la por outra.

Após avaliação, a Linha SNS 24 informa o caso suspeito:

• Se não se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos

adequados à situação clínica do estudante ou profissional docente e não docente;

• Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: a Linha SNS 24 contacta a

Linha de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde (DGS), para validação

da suspeição.

Desta validação o resultado poderá ser:

• Caso Suspeito Não Validado: fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do estudante ou

profissional docente e não docente. O estudante ou profissional docente e não

docente informa a pessoa de referência da não validação, e esta informa a direção

da Unidade Orgânica ou Serviço, que reporta diretamente ao Presidente do lPBeja.

• 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. A pessoa de

referência informa a direção da Unidade Orgânica ou Serviço da existência na

instituição de um caso suspeito de COVID-19 validado.

Deverá ser prestada ao estudante ou profissional docente e não docente doente toda a

assistência necessária durante a sua estadia na área de isolamento.
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PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO VALIDADO

Na situação de caso suspeito validado:

• O estudante ou profissional docente e não docente 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 realização de exames laboratoriais

no INSA;

• O acesso dos outros estudantes ou profissionais docentes e não docentes, bem

como visitantes, à área de isolamento fica interditado (exceto à pessoa de referência

da Unidade Orgânica ou Serviço, designada para prestar a assistência necessária);

• O caso suspeito validado deverá 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 caso com outro(s) estudantes ou profissionais docentes e não

docentes. Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito validado nas

instalações da Unidade Orgânica ou Serviço.

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 da

Unidade Orgânica ou Serviço dos resultados dos testes laboratoriais e:

• Se o caso for não confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados

os procedimentos habituais da Unidade Orgânica ou Serviço, incluindo limpeza e

desinfeção da área de isolamento.

• 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 Local.

PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO

Na situação de caso confirmado, a direção da Unidade Orgânica ou Serviço 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 das salas de
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aula, mesas de refeição, secretárias, incluindo materiais e equipamentos utilizados

pelo caso confirmado;

Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico com espessura de

50 ou 70 mícron que após ser fechados (exemplo com abraçadeiras) deve ser

colocado em local reservado e enviado para operador licenciado para a gestão de

resíduos hospitalares com risco biológico.

A Autoridade de Saúde Local em estreita articulação com o Presidente do lPBeja

comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na Unidade Orgânica ou Serviço

e sobre o estado de saúde dos contactos próximos do caso suspeito.

PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS

Considera-se contacto próximo uma pessoa 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, definido como:

• Estudante da mesma turma ou grupo de trabalho do caso confirmado;

• Profissional docente e não docente do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala,

secção, zona até 2 metros) do caso confirmado;

• Estudante ou profissional docente e não docente que esteve cara-a-cara com o caso

confirmado ou que esteve com este em espaço fechado;

• Estudante ou profissional docente e não docente que partilhou com o caso

confirmado louça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue ou

gotículas respiratórias).

Ou de Baixo risco de exposição (casual), definido como:

• Estudante ou profissional docente e não docente 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 cara-

a-cara superior a 15 minutos, tosse ou espirro);

• Estudante(s) ou profissional docente e não docente(es) que prestou(aram)

assistência ao caso confirmado, desde que tenha(m) seguido as medidas de

prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; medidas de etiqueta

respiratória; higiene das mãos).
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Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão

ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao

início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em

estreita articulação com a Unidade Orgânica ou Serviço, 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).

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. 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 seguinte:

Alto 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.

Baixo risco de exposição

Auto monitorização diária dos sintomas da

COVID-19, incluindo febre, tosse ou

dificuldade em respirar.

Em caso de surgimento de sintomal

contactar a linha 5N524 ($08 24 24 24)

É importante sublinhar que:

• A auto monitorização diária, feita pelo próprio estudante ou profissional docente e não

docente, visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e

registar o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar;

• Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o estudante ou profissional docente e não

docente estiver na Unidade Orgânica ou Serviço, devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS

NUM CASO SUSPEITO;

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica

encerrada para COVID-19.
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3.4. Identificação de outras atividades essenciais e prioritárias

Atividade Responsável Prazo

Identificação dos fornecedores de bens e Até 9 de
serviços do lPBeja: Paulo Cavaco março de

• Refeitório e bar Piedade Ramires 2020

• Limpeza

• Bares das escolas

• Reprografia

• Outros

Identificação da existência de planos de Paulo Cavaco Até 9 de
contingência das diferentes empresas Piedade Ramires março de
fornecedoras de bens e serviços e das respetivas 2020
soluções alternativas

Contactar e alertar empresas e serviços para Paulo Cavaco Até 9 de
articular planos de contingência e adequar Piedade Ramires março de
medidas 2020

Identificação de necessidades de formação e Paulo Cavaco Até 9 de
informação nessas empresas e colaboração nas Piedade Ramires março de
respostas de solução 2020

Identificação de necessidades relacionadas com João Portugal Ao longo da
as atividades do lPBeja: João Leal vigência do

. Atividade de docência Ana Paula Figueira Plano

. Atividade administrativa Paulo Cavaco

. Atividade social Diretores das Unidades

. Orgânicas• Atividades da Exploraçao Agricola

• Biblioteca

. Atividades dos estudantes

Colaboração com parceiros que usam as Equipa operativa Até 13 de
instalações do IPBeja nas atividades de março de
prevenção e controlo da COVID 19. 2020
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3.5. Identificação das medidas de manutenção da atividade em situação de crise

De modo a garantir o normal funcionamento das atividades letivas, em análise caso a

caso, poderão ser consideradas as seguintes alternativas às atividades letivas presenciais:

• Utilização da plataforma Moodie

• Utilização do Email

• Utilização de videoconferência (Skype, Colibri ou outras)

De modo a garantir o normal funcionamento de outras atividades profissionais para

além da docência, em análise caso a caso, poderão ser consideradas as seguintes alternativas

não presenciais:

• Teletrabalho ou outros métodos considerados adequados

• Utilização do Email

• Utilização de videoconferência (Skype, Colibri ou outras)

Atividade Responsável Prazo

Apoio técnico ao nível informático Coordenador do STI Ao longo da vigência do

Plano

No âmbito do Plano de Contingência do lPBeja poderão ainda ser consideradas as

seguintes situações, sempre colocada à consideração superior:

• Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso;

• Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer

em locais abertos ao público;

• Suspensão de atividades letivas presenciais, dando preferência às atividades à distância;

• Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos

candidatos, no âmbito de procedimentos concursais (exemplo Entrevistas do Concurso

maiores de 23 anos);

• Suspensão ou reorganização do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e

utilização de outros espaços comuns.
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Anexo 1 - Fluxograma de situação de estudante ou funcionário docente ou não docente com
sintomas de COVID-19 no IPBeja (adaptado da Orientação da DGS n2 006/2020 de 26-02-2020)

[ Pessoa com sintomas:
Estudante, funcionário ou

visitante)

Informa_apessoade_]j

mantém-se na
área de

aoI,nto—’

Contacta a linha SNS
24 (808 24 24 24)

SNS 24 Questiona a
pessoa com sintomas

A pessoa com sintomas
informa a pessoa de

referência

peito

‘ SNS 24 contacta Linha
Apoio ao Médico (LAM)

Caso suspeito
vahdado

NEM

transporta a pessoa doete
para Hospital de referência

Colheita de amostras biológicas no
Hospital de referência

Caso
confirmado

lPBeja providencia a
limpeza e desinfeção da
área de ‘isolamento’

Autoridade de Saúde
Local levanta interdição

— após descontaminação

A

pesosa de
referência informa a

linha de comando
do caso validado

O responsável
direto (linha de

comando)
- Veda acesso à

área de
“isolamento”

- Colabora com a
Autoridade de
Saúde local na

identificação de
contatos proximos
da pessoa doente

- Informa os
trabalhadores dos

procedimentos

Pessoa de referência alerta a
cadeia de comando e assegura

assistência à pessoa com
sintomas

Caso não suto

SNS 24 adota o
procedimento de

acordo com a

____________

situação clínica
Caso suspeiro não

validado

FZRrdoJ

SNS 24 define os
procedimentos

adequados à situação
clínica da pssoa

Caso não
confirmado

Autoridade de Saúde
Autoridade de Saúde Local:Local informa? informa o Presidente do lPBejaPresidente do lPBeja dos
dos resultados laboratoriaisresultados laboratoriais
positivoseprocedeà gestão

EÍEI 1

Autoridade de Saúde
Local informa e DGS das
medidas impmentadas
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Anexo II - Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (pessoas - estudantes ou
funcionários docentes ou não docentes — que contactaram com um caso confirmado de COVI D
19 mas que estão assintomáticos (adaptado da Orientação da DGS n2 006/2020 de 26-02-2020)

Pessoa sem
sintomas

SlM

Procedimento de caso
suspeito

Tipo de exposição ]
‘ Alto risco de

exposição

11

- Monitorização ativa pela Autoridade de
Saúde Local durante 14 dias desde a última

exposição

- Automonitorização diária dos sintomas de
COVID 19, incluindo febre, tosse ou

difilcudade respiratória

- Restringir o contacto social ao indispensável

- Estar contactável para a monitorização ativa
durante 14 dias

‘ Baixo risco de
exposição

- Automonitorização diária dos
sintomas de COVID 19,

incluindo febre, tosse ou
difilcudade respiratória

- Acompanhamento da
situaça<âo por médico

sintomas deCOVID1

1

Situação encerrada
para COVID 19
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