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1- ENQUADRAMENTO  

 
O Instituto Piaget elaborou o presente Plano de Contingência, para o ano letivo de 2021/2022, com o objetivo de 

manter a sua atividade, reduzindo ao mínimo a repercussão do COVID-19 nas atividades da instituição, e 

promover a saúde da comunidade piagetiana e da sociedade em geral. 

O documento reúne as medidas que garantem o cumprimento das recomendações das Autoridades de Saúde 

competentes e as normas técnicas em vigor, nomeadamente ao nível de segurança e higiene, garantindo 

condições de distanciamento social e a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) por todos os 

elementos da comunidade académica.  

A implementação das medidas enunciadas está dependente das diretrizes que possam ser, futuramente, 
determinadas pelas várias autoridades oficiais, nomeadamente pela Direção-Geral de Saúde, pelo Governo, pela 
Organização Mundial de Saúde, entre outras, face à evolução da situação de pandemia. 
 
 

2- DESTINATÁRIOS DO PLANO  

 
São destinatários deste documento todos os estudantes e colaboradores docentes e não docentes das 

Escolas/Institutos tutelados pelo Instituto Piaget, bem como dos Serviços Centrais da instituição. 

Para a sua concretização plena e segura, o plano deve ser do conhecimento de toda a comunidade académica, 
que deverá cumprir de forma rigorosa, quer as normas e recomendações nele expressas e a seguir enunciadas, 
quer outras que possam ser transmitidas diretamente pelo Campus/Serviços Centrais. 
 
 

3- COVID-19: O VÍRUS, A DOENÇA, SINTOMAS, FORMAS DE TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO 

 

3.1 – O VÍRUS E A DOENÇA 

 
Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde foi informada de casos de pneumonia na cidade 

de Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 2020, um novo coronavírus foi identificado, o SARS-CoV-2. A doença 

originada pelo mesmo foi designada de COVID-19. 

O nome, COVID-19, resulta das palavras “corona”, “vírus” e “doença” com indicação do ano em que surgiu (2019). 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. 

A origem do vírus ainda é desconhecida. 
 

3.2 – SINTOMAS 

 
Os sintomas da doença variam, desde a ausência de sintomas (doentes denominados por assintomáticos) até: 

• Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;  

• Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;  

• Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;  

• Anosmia de início súbito (perda completa de paladar);  

• Ageusia (falta completa de paladar) ou disgeusia (distorção persistente do paladar), de início súbito.  
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Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao 

aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias.  

 

3.3 – FORMAS DE TRANSMISSÃO 

 

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada tosse, 

espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas; 

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em 

seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

 

3.4 – MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 
Não havendo ainda imunidade de grupo ou tratamento específico para a COVID-19, e face às novas variantes de 

SARS-CoV-2, é de extrema importância o cumprimento das seguintes medidas de prevenção: 

• Distanciamento físico entre pessoas;  

• Lavagem ou desinfeção das mãos; 

• Etiqueta respiratória;  

• Utilização de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscara; 

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;  

• Realização de testes laboratoriais; 

• Auto-monitorização de sintomas. 

 

4- MEDIDAS DE PREVENÇÃO INSTITUCIONAIS 

 

4.1- EQUIPA OPERATIVA  

 
A equipa operativa é composta por um Coordenador Geral, da parte da entidade instituidora, e um Ponto Focal 

no Campus/Serviços Centrais, para acompanhamento das atividades de prevenção e de cumprimento do plano 

de contingência. Os colaboradores e estudantes deverão ser informados de quem é o Ponto Focal e o seu 

substituto (nome, contacto e email). 

Ao Coordenador Geral cabe a atualização e divulgação da informação disponível e aconselhamento da Direção 

sobre as medidas a implementar, bem como a articulação com o Ponto Focal, com o(a) Presidente do Campus e 

com os Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho. 

Ao Ponto Focal cabe a divulgação e implementação das medidas de prevenção necessárias e a identificação de 

parceiros externos, para uma adequada articulação e o encaminhamento de casos suspeitos. É ainda responsável 

por manter atualizado o Coordenador Geral sobre as medidas tomadas individualmente pelo Campus, sobre 

possíveis casos, e falta de material de desinfeção e prevenção. 

 

4.2- AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
Localmente deverá ser elaborado um plano de compensação dos recursos humanos. 
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4.3- CRIAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS  

 
O Plano Focal deverá proceder à atualização de informação sobre os funcionários, nomeadamente moradas e 

telefones. 

No caso dos estudantes que não tenham os dados pessoais atualizados nos serviços escolares, deverão enviar um 

email aos Serviços Académicos do respetivo Campus com os mesmos.  

 

4.4- SALA DE ISOLAMENTO 

 
Foi criada uma sala de isolamento, de forma a evitar ou restringir o contacto direto dos colaborares e estudantes 

com o doente. 

A sala de isolamento é ventilada, tem revestimentos lisos, laváveis e está equipada com telefone, kit com água e 

alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução 

antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s), luvas descartáveis, termómetro.  

Próximo da área de isolamento existe uma instalação sanitária devidamente equipada, com doseador de sabão e 

toalhetes de papel, para utilização exclusiva da pessoa em isolamento.  

A localização e o percurso para a sala de isolamento estão assinalados e serão divulgados à comunidade 

académica. 

 

4.5- HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 
Será adaptado e implementado um plano de higienização das instalações e equipamentos, de acordo com a 

Orientação n.º 14/2020 de 21/03/2020, da DGS, quanto à metodologia, materiais, produtos e frequência de 

limpeza.  

Todos os espaços serão, assim, higienizados regularmente com produtos de limpeza adequados para a desinfeção 

e limpeza. Dar-se-á particular atenção à desinfeção regular das superfícies com maior risco de contaminação, 

como maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, teclados e ratos de computadores, botões de 

elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, entre 

outros. 

Sempre que possível, as portas dos gabinetes, salas de aulas e edifícios devem manter-se abertas, de modo a 

evitar o toque frequente nas superfícies e permitir a renovação de ar. 

 

4.6. MEDIDAS PARA PRESENÇA E CIRCULAÇÃO NO CAMPUS/SERVIÇOS CENTRAIS 

 
• É obrigatório o uso de máscara para o acesso ou permanência no interior dos edifícios do 

Campus/Serviços Centrais; Nos espaços exteriores, a máscara deve ser utilizada sempre que não seja 

possível manter o distanciamento físico recomendado; 

• A utilização da máscara deve seguir os procedimentos enunciados em anexo (anexo I); 

• Apesar da utilização de equipamento de proteção individual, continuam a vigorar as medidas de etiqueta 

respiratória, higienização das mãos, e o distanciamento social, que constituem medidas eficazes de 

prevenção da transmissão do vírus, e que se encontram afixadas nas instalações (anexos II, III e IV); 
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• Antes de se dirigirem ao Campus/Serviços Centrais, todos os membros da comunidade académica devem, 

em casa, verificar a temperatura. Com febre (temperatura ≥ 38.0ºC), não se devem apresentar na 

instituição, devendo entrar em contacto com o SNS24. Se apresentarem outros sintomas, para além da 

febre, associados à COVID-19, devem igualmente contactar o SNS24 e não se deslocar ao 

Campus/Serviços Centrais; O Ponto Focal deverá ser informado do resultado do contacto com o SNS24; 

• Ao entrar nas instalações cobertas, e em cada uma das salas/gabinetes, todos devem lavar as mãos com 

solução antissética de base alcoólica (SABA) disponibilizada para o efeito em locais estratégicos;  

• Os horários das aulas garantem, sempre que possível, a presença dos estudantes no Campus por blocos, 

bem como a ocupação da mesma sala pelos mesmos estudantes, de forma a reduzir ao mínimo o 

cruzamento entre si, e aumentar a possibilidade de rastreamento em caso de necessidade; 

• Estão definidos circuitos que devem ser impreterivelmente respeitados; 

• A circulação deverá fazer-se sempre pela direita; 

• Os elevadores devem ser utilizados apenas por pessoas com mobilidade reduzida; 

• Estão proibidos ajuntamentos desnecessários, principalmente em espaços fechados, nomeadamente: 

corredores, salas, cantinas e bares; 

• Existe indicação da capacidade máxima dos espaços, como instalações sanitárias, cantina, bar, biblioteca 

e outros; 

• Nas salas, deve, quando possível, garantir-se um distanciamento físico adequado entre pessoas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades letivas presenciais; 

• Sempre que possível, as portas e janelas do(s) edifício(s) e salas de aulas e gabinetes, ginásios, outros, 

devem manter-se abertas, de forma a permitir a renovação do ar e evitar o toque frequente nas mesmas; 

• Os gabinetes, quando partilhados, e não havendo possibilidade de manter o distanciamento de 

segurança, devem ser instalados noutros espaços; 

• A lotação dos espaços onde se realizam os eventos será limitada, de forma a garantir o distanciamento 

entre os participantes; 

• A utilização dos balneários e instalações desportivas deve cumprir o distanciamento físico e os espaços 

dispõem de informação sobre a lotação. 

 

4.7. AULAS  

 
• Para a entrada na sala de aulas, laboratórios, instalações desportivas é obrigatória a lavagem das mãos 

ou a sua desinfeção com solução antissética de base alcoólica; 

• O material utilizado nas aulas práticas deverá ser desinfetado sempre que manuseado por diferentes 

estudantes; 

• No que diz respeito às aulas práticas dos ciclos de estudo da área do desporto: 

• Serão privilegiados, sempre que possível, os espaços exteriores para a prática de exercício; 

• No caso de aulas no ginásio, os estudantes e docentes devem desinfetar as mãos à entrada da sala; 

• O material partilhado deverá ser higienizado entre as utilizações; 

• As estratégias e metodologias de ensino privilegiarão o distanciamento físico entre os estudantes e 

docentes; 

• Os estudantes devem usar, obrigatoriamente, a máscara à entrada e saída das instalações desportivas 

ou de espaços abertos afetos à lecionação das unidades curriculares, sendo apenas dispensada 

durante a realização de exercício físico; 

• Os docentes estão dispensados da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante a lecionação 

de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico; 
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• Os materiais/equipamentos e locais de realização das aulas serão desinfetados antes e depois de cada 

utilização; 

• Outras orientações serão transmitidas pelos docentes das unidades curriculares. 

• No que diz respeito às aulas práticas dos ciclos de estudo da área da saúde: 

• Os estudantes e docentes devem lavar as mãos, antebraços e cotovelo, antes da entrada na sala de 

aula. Usar desinfetante ou sabão, antes e após a prática; 

• As marquesas/mesas e cadeiras estarão afastadas entre si no mínimo 2 metros; 

• As salas terão disponível solução antissética de base alcoólica e produtos para a desinfeção do 

material; 

• As marquesas e os materiais devem ser desinfetados com um líquido antissético entre cada prática; 

• As marquesas devem ser cobertas com papel descartável, que deve ser trocado entre cada prática; 

• As aulas/estágios realizadas/os nas clínicas existentes nos Campi obedecem às normas anteriores, 

acrescidas de algumas regras próprias, disponíveis nos locais; 

• Outras orientações a cumprir serão transmitidas pelos docentes das unidades curriculares. 

 

4.8- ESTÁGIOS 

 
Os estudantes devem apresentar-se nos locais de estágio com os EPI exigidos pelos mesmos; devem, ainda, ser 

conhecedores e cumpridores do plano de contingência do local em questão. 

Deverá ser assegurado que os estudantes estagiários não prestam cuidados ou entram nas áreas dedicadas à 

COVID-19. 

 

4.9-  ESTUDANTES EM MOBILIDADE 

 
Os coordenadores Erasmus deverão manter os estudantes em mobilidade (in e out) atualizados sobre qualquer 

alteração ou nova orientação relativa ao COVID-19.  

Os estudantes em mobilidade externa devem cumprir os planos de contingência das instituições onde se 

encontram a realizar a mobilidade. 

Os estudantes que vêm estudar para as Escolas/Institutos do Instituto Piaget devem ter conhecimento do plano 

em vigor, bem como das informações da DGS disponibilizadas para cidadãos estrangeiros. 

 

4.10- SERVIÇOS 

 

 

4.10.1- SERVIÇOS ACADÉMICOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS  

 
• Sempre que possível, deverá ser privilegiado o atendimento a distância pelos meios disponibilizados 

(telefone, email, portal do estudante, Teams, Skype, entre outros); 

• No atendimento presencial, deverá ser respeitado o limite do número de pessoas no interior do espaço, 

informação que deverá estar afixada de forma visível; 

• É obrigatório o uso de máscara, a desinfeção das mãos à entrada, o cumprimento do distanciamento de 

pelo menos 2 metros, bem como o cumprimento das medidas de etiqueta respiratória; 
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• Após o atendimento de cada pessoa, e sempre que exista manuseamento de 

documentos/equipamentos, os colaboradores devem desinfetar as mãos, o balcão/mesa e cadeira. 

 

4.10.2- BIBLIOTECA 

 

• A lotação dos espaços encontra-se limitada, devendo a mesma ser respeitada pelos utilizadores; 

• É obrigatório o uso de máscara, a desinfeção das mãos à entrada, o cumprimento do distanciamento de 

segurança de pelo menos 2 metros, bem como o cumprimento das medidas de etiqueta respiratória; 

• Apenas as mesas e cadeiras assinaladas poderão ser utilizadas; 

• As mesas e cadeiras devem ser desinfetadas entre as utilizações; 

• Não existirá livre acesso às estantes, aos computadores para pesquisa bibliográfica ou ao serviço de 

impressão, sendo estes serviços efetuados em exclusivo, pelo(a) funcionário(a); 

• Após o atendimento de cada pessoa, e sempre que exista manuseamento de livros/documentos, os 

colaboradores devem desinfetar as mãos. 

 

4.10.3- BARES E CANTINAS 
 

• Foi reduzido o número de mesas e a sua disposição tem em conta o distanciamento de segurança 

recomendado; 

• Não é permitida a permanência de pessoas para outros efeitos que não a compra/consumo de bens 

alimentares. Estão, assim, proibidos convívios, ou qualquer outra forma de confraternização lúdica e/ou 

académica, nestes espaços; 

• É obrigatório o uso de máscara, que apenas deve ser retirada no momento do consumo dos alimentos; 

• É obrigatória a desinfeção/lavagem das mãos; Todos os espaços dispõem de dispensadores de solução à 

base de álcool, localizados perto da entrada e/ou noutros locais convenientes; 

• É obrigatório cumprir as medidas de etiqueta respiratória; 

• A circulação de pessoas deve ocorrer de acordo com os circuitos determinados, de forma a manter a 

distância adequada entre as pessoas que circulam no espaço, as que se encontram nas filas de espera e 

as que se encontram nas mesas; 

• A ventilação e renovação frequente do ar deve ser assegurada através da abertura de portas e janelas; 

• Nas instalações, existe informação sobre o distanciamento de segurança, desinfeção e lavagem de mãos, 

etiqueta respiratória, entre outra. 

Bares 

• Nos pedidos/pagamentos ao balcão, deve manter-se o distanciamento físico de segurança de, pelo 

menos, 2 metros;  

• Não é permitido o consumo de alimentos ao balcão, sendo de privilegiar, sempre que possível, os espaços 

exteriores; 

• Foram retirados objetos e equipamentos de utilização comunitária, incluindo jarros de água, entre 

outros; 

• As mesas devem ser desinfetadas depois de utilizadas; 

• Não é permitido alterar a disposição das mesas e cadeiras. 

 

Refeitório 



 

 

 

 

9 

 

• A marcação das refeições, pelos colaboradores docentes e não docentes, deve ser efetuada através do 

formulário online;  

• Os colaboradores estão organizados em turnos, de forma a diminuir o número de presenças simultâneas 

no refeitório durante a hora de almoço; 

• Na linha para o serviço de refeições, deve manter-se o distanciamento físico de segurança de, pelo 

menos, 2 metros de distância; 

• Na linha para o serviço de refeições, a(s) funcionária(s) deve(m) entregar o kit de refeição (composto por: 

tabuleiro, talheres, guardanapo, copo com bebida, prato, sobremesa, pão, outro);  

• Com o tabuleiro da refeição será entregue um cartão vermelho, que deverá ser deixado na mesa após a 

refeição para evitar a sua utilização sem a devida higienização; 

• Foram retirados objetos e equipamentos de utilização comunitária, incluindo jarros de água/sumo, 

dispensadores de temperos, outros; 

• As mesas e cadeiras devem ser desinfetadas depois de utilizadas; 

• Os lavatórios disponíveis nos refeitórios, nos Campi onde existem, devem dispor de sabão e toalhetes 

para a secagem das mãos; 

• Não é permitido alterar a disposição das mesas e cadeiras. 

 

4.10.4- RESIDENCIAL DE ESTUDANTES 

 
• A Residencial de estudantes, do Campus Universitário de Viseu, tem um plano de contingência próprio. 

 

4.10.5 – TRANSFER  

 
• O serviço de Transfer, existente no Campus Académico de Vila Nova de Gaia, irá funcionar regularmente, 

e sem restrições na sua lotação; 

• É obrigatório o uso de máscara e o cumprimento das medidas de etiqueta respiratória; 

• Sempre que possível, as janelas estarão abertas durante as viagens, de forma a promover o arejamento 

adequado do interior da viatura. 

 

4.11 - UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS INSTITUCIONAIS 

 
• A reserva da viatura deverá ser feita para o email disponibilizado localmente, com indicação do destino, 

hora de saída, n.º de passageiros, e data e hora de regresso;  

• É obrigatório o uso de máscara e o cumprimento das medidas de etiqueta respiratória;  

• Os veículos estão equipados com produtos de higiene e desinfeção das mãos (deverão ser entregues e 

devolvidos com a chave da viatura); 

• Após a sua utilização, o colaborador deve proceder à desinfeção dos principais pontos de contacto 

(volante, caixa de mudanças, travão, puxadores de portas e de vidros, etc). 

 

 

5- PROCEDIMENTOS PARA CASOS SUSPEITOS OU VALIDADOS   
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5.1 CASOS SUSPEITOS OU VALIDADOS DENTRO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO PIAGET 

 
O estudante ou trabalhador com sintomas, ou aquele que identifique um estudante/trabalhador com sintomas 

compatíveis com a definição de caso possível ou provável, informa o Ponto Focal (preferencialmente via 

telefónica). 

O caso suspeito de COVID-19 dirige-se para a área de isolamento. Na área de isolamento deve constar o 

“Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19” (anexo V). 

Deve-se restringir, ao mínimo indispensável, o contacto do estudante/ trabalhador com sintomas com outro(s) 

estudantes/trabalhadores, mantendo a distância de segurança mínima de 2 metros. 

A pessoa que acompanha o estudante/trabalhador (se for necessário acompanhamento), antes de iniciar a 

assistência, deve colocar uma máscara cirúrgica e colocar luvas descartáveis, para além do cumprimento das 

precauções básicas de controlo de infeção quanto à lavagem e desinfeção das mãos. 

O estudante/trabalhador com sintomas deve usar de forma adequada uma máscara cirúrgica, se a  

sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio. E deve ser substituída sempre que 

estiver húmida ou degradada. 

Na área de isolamento, o próprio contacta o SNS24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações 

que lhe forem dadas.  

Na sequência da triagem telefónica:  

• Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal, de acordo com o quadro clínico apresentado.  

• Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 

24 ou outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:  

• Vigilância Clínica e isolamento no domicílio; 

• Avaliação Clínica nas áreas dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos 

Cuidados de Saúde Primários (ADR-Comunidade, ADR-C);  

• Avaliação Clínica em áreas dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos 

Serviços de Urgência. (ADR-SU) dos hospitais.; 

• Intervenção da Emergência Médica Pré-hospitalar, através do Centro de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) do INEM. 

Devem ser seguidos os procedimentos do “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19” 

(anexo V).  

O caso possível é submetido a teste laboratorial para SARS-CoV-2. 

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita em viatura 

própria. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se 

a transporte público coletivo. Durante todo o percurso, o caso suspeito deve manter a máscara devidamente 

colocada.  

 

5.2 PROCEDIMENTO PERANTE UM CASO CONFIRMADO 
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O estudante/ trabalhador com resultado de teste laboratorial positivo para SARS-CoV-2 fica em isolamento, sendo 

determinado pela Autoridade de Saúde o confinamento obrigatório, de acordo com a legislação vigente. O Ponto 

Focal deverá ser informado. 

O Ponto Focal, em articulação com a Presidência do Campus, deverá contactar a Autoridade Local de Saúde e 

colaborar com esta entidade na identificação dos contactos do caso confirmado. 

Deverá, também, providenciar a limpeza e desinfeção das instalações, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo caso confirmado. 

 

5.3 CASOS CONFIRMADOS FORA DAS INSTALAÇÕES DO INSTTUTO PIAGET 
 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do Campus/Serviços Centrais, devem ser seguidos os seguintes 

passos: 

1.º) Perante a comunicação de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado as 

instalações, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e 

ser contactado o Ponto Focal. 

2.º) O Ponto Focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local; 

3.º) A Autoridade de Saúde Local assegura a investigação epidemiológica; 

4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto e de 

baixo risco e o Campus/Serviços Centrais, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar. 

 

6- RASTREIO DE CONTACTOS  

 
O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19, 

preferencialmente nas 24 horas seguintes ao conhecimento da existência do caso, incluindo os contactos no 

Campus/Serviços Centrais (estudantes, pessoal docente e não docente), os coabitantes e contactos de outros 

contextos que possam ser relevantes.  

Os contactos são classificados em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada 

pela Autoridade de Saúde Local, que determina a vigilância e medidas necessárias: 

• Ao contacto classificado de “alto risco” é determinado o isolamento profilático, ficando o 

estudante/trabalhador em confinamento obrigatório; 

• O contacto classificado de “baixo risco” está sujeito a vigilância passiva durante 14 dias desde a data da 

última exposição. 

Todos os contactos de um caso confirmado realizam testes moleculares laboratoriais para SARS-CoV-2, de acordo 

com a Norma n.º 015/2020 da DGS, na versão atual. 

 

7- COMUNICAÇÃO 
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Informação sobre a evolução da pandemia, alterações e/ou novas orientações institucionais, bem como material 

de sensibilização, serão disponibilizados à comunidade académica via email, site institucional ou outro. Pelo 

exposto, os contactos disponibilizados aos serviços devem estar sempre atualizados. 

 

 

8- NOTAS FINAIS 

 

As recomendações do presente plano poderão ser alvo de revisão e alteração, sempre que necessário, em função 

da evolução da situação de pandemia e/ou das determinações das entidades governativas. 

 

 

 

 

Versão atualizada em 1 de outubro de 2021 

O Instituto Piaget 
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9- ANEXOS 

 
• Anexo I – Utilização de máscara 

• Anexo II- Medidas de etiqueta respiratória 

• Anexo III – Lavagem das mãos 

• Anexo IV – Distância de Segurança 

• Anexo V – Fluxograma de atuação perante caso suspeito de COVID-19  

 

 

 

 

 

 



MÁSCARAS

OBRIGADO

1º

TROCARAMÁSCARA
QUANDO ESTIVER
HÚMIDA

LAVARASMÃOS
ANTESDE
COLOCAR

1º 1º

LAVARASMÃOS
ANTESDEREMOVER

4º

LAVARASMÃOS

Verificaro lado correto a
colocar voltadopara a
cara (ex:namáscara
cirúrgica lado branco,
com arame para cima)

VERAPOSIÇÃO
CORRETA

2º

3º

COLOCARAMÁSCARA
PELOSATILHOS/
/ELÁSTICOS

2º

RETIRARAMÁSCARA
PELOSATILHOS/
/ELÁSTICOS

4º

AJUSTARAOROSTO
Donariz até abaixo
doqueixo

5º

NÃOTERAMÁSCARA
COMABOCAOU
COMONARIZ
DESPROTEGIDOS

3º

NÃO TOCAR
NOSOLHOS, FACE
OUMÁSCARA
Se o fizer,lavar asmãos
de seguida

3º

DESCARTAREM
CONTENTORDERESÍDUOS
SEMTOCARNAPARTE
DAFRENTEDAMÁSCARA

COMO
REMOVER

COMO
COLOCAR

DURANTE
OUSO

TRANSPORTEELIMPEZA
DEMÁSCARAS REUTILIZÁVEIS

1. Manter e transportar asmáscarasem invólucrofechado,
respirável, limpoe seco.

2. Casoutilizemáscara comunitária, deve confirmar que estaé
certificada.

3. Lavar e secar, apóscada utilização, seguindoas indicaçõesdo
fabricante.

4. Verificar nas indicaçõesdo fabricante o número máximo de
utilizações.

2º

NÃORETIRAR
AMÁSCARAPARA
TOSSIROUESPIRRAR



ETIQUETA
RESPIRATÓRIA

OBRIGADO



LAVAGEM DE MÃOS

OBRIGADO

DURAÇÃO TOTAL: 20 SEGUNDOS

Molhe as mãos

00

Aplique sabão suficiente para cobrir
todas as superfícies das mãos

01

Esfregue as palmas das mãos,
uma na outra

02

Palma com palma
com os dedos entrelaçados

03 04

Esfregue o polegar esquerdo
em sentido rotativo, entrelaçado
na palma direita e vice versa

Esfregue rotativamente para trás
e para a frente os dedos
da mão direita na palma

da mão esquerda e vice versa

05

06

Esfregue o pulso esquerdo com a
mão direita e vice versa

07

Enxague as mãos
com água

Seque as mãos
com um toalhete

descartável

08



2M

MANTENHA
A DISTÂNCIA

DE SEGURANÇA

OBRIGADO



 
 

 
FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL DE COVID-19 

 

 

 

 

    
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
Autoridade 
de Saúde 

 
 

Autocuidado 

 

ADC-Comunidade 

 
 

ADC-SU 

 
Prescreve teste 

para SARS-CoV-2 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Caso suspeito 

 

Sala de isolamento 
 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

 

Investigação epidemiológica 
— 

Rastreio de contactos 

 
 

 

 

Alto risco 

 

Baixo risco 
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