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PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS/COVID-19
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE

16/04/2021 VERSÃO 1.6

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARSCoV-2). Os critérios para a definição de Caso de COVID-19 são:
a. Critérios clínicos
Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios:
i.

Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;
iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;
iv. Anosmia (perda parcial ou total do olfato) de início súbito;
v. Disgeusia (distorção do paladar) ou ageusia (perda completa do
paladar) de início súbito.
b. Critérios epidemiológicos
Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios
nos 14 dias antes do início de sintomas:
i.

Contacto com um caso confirmado de COVID-19;

ii. Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem
pessoas em situações vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas, Estabelecimento prisional, Abrigo, Casa de Acolhimento ou
instituição equiparada) e onde existe transmissão documentada de
COVID-19;
iii. Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/
contendo com SARS-CoV-2.
c. Critérios imagiológicos
i.

Na radiografia do tórax: hipotransparências difusas, de contornos
irregulares, com distribuição bilateral periférica e/ou subpleural, com
predomínio nos lobos inferiores, e/ou consolidação com distribuição
periférica e basal.

ii. Na tomografia computorizada do tórax: hipodensidades em vidro
despolido, com uma distribuição periférica e subpleural; consolidações
segmentares multifocais, com distribuição predominante subpleural
ou ao longo dos feixes broncovasculares; consolidação com sinal de
halo invertido, sugerindo pneumonia organizativa.
d. Critérios laboratoriais
i.
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Deteção de ácido nucleico (RNA) de SARS-CoV-2 através de teste
molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) em pelo menos
uma amostra respiratória;

ii. Deteção de antigénio de SARS-CoV-2 através de Testes Rápidos de
Antigénio (TRAg) em pelo menos uma amostra respiratória, realizados
nos termos da Norma 019/2020 da DGS.
Podem existir casos de pessoas infetadas sem apresentarem quaisquer sinais ou
sintomas, que se designam por assintomáticas.
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente
através de:
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.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente
infetados em espaços fechados.
Estima-se que o período de incubação da doença seja de a 1 a 14 dias sendo que a
transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de 2 dias antes da manifestação
dos sintomas.
Neste âmbito, a preparação das instituições, organizações, serviços e sociedade
é essencial para uma resposta efetiva e oportuna. As atividades a desenvolver
devem ser proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições de referência.
A estratégia a seguir deve ter em conta o alinhamento com a Organização Mundial
de Saúde (OMS) e com a Direção-Geral da Saúde (DGS).
O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) perante a responsabilidade com
toda a comunidade académica, elaborou dois documentos: o Plano de Contingência
Interno e o Plano Operacional para as atividades letivas e não letivas 2020/2021.
O Plano de Contingência Interno é um documento de referência que identifica as
práticas de atuação para a prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2
e também as medidas no que respeita à gestão de casos suspeitos e surtos de
COVID-19. O Plano Operacional para as Atividades Letivas e Não Letivas 2020/2021
apresenta, com detalhe, as práticas de atuação para a prevenção da transmissão
de SARS-CoV-2.
1.2. Objetivos do plano de contingência interno
O objetivo geral deste documento é definir as práticas de atuação para o controlo
da transmissão de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão de casos suspeitos e de
surtos de COVID-19 no IPCA.
1.3 Estrutura deste plano de contingência interno
De forma a facilitar a consulta deste documento apresenta-se de forma resumida
a sua estrutura:
•

Capítulo 1. Introdução: é realizada a introdução a este plano e são
estabelecidos os seus objetivos;
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•

Capítulo 4. Gestão de caso: são definidos os conceitos de Caso Possível,
Caso Provável e Caso Confirmado, são identificadas as salas de isolamento
do IPCA, são definidas as várias responsabilidades perante um Caso
Possível/Provável, e perante um Caso Confirmado fora do estabelecimento;
são apresentadas as formas para gestão de um surto e identificado o código
de alerta a ser utilizado no IPCA;

•

Capítulo 5. Estratégias em caso de encerramento decretado pela
autoridade de saúde: são apresentadas as estratégias de intervenção em
caso de isolamento, ou encerramento de turma(s), espaços ou IPCA;

1.4 Elaboração, articulação, atualização, validação e divulgação deste documento
Este plano foi elaborado de acordo com a legislação em vigor, com as normas e
orientações da Direção Geral de Saúde e está articulado com o “Plano Operacional
para as Atividades Letivas e Não Letivas 2020/2021” e com Despacho (PR) n.o
88/2020 de 15/09/2020 que fixa as normas orientadoras para funcionamento do
ano letivo 2020/2021.
O presente plano é dinâmico e será atualizado sempre que a situação o aconselhar.
Cada versão terá uma numeração sequencial e apresentada junto com a data do
documento.
Este documento será difundido por via digital a toda a comunidade IPCA e encontrase na página de internet na área dedicada à COVID-19.
2. GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

2.1 Comissão de Gestão do Plano de Contingência
Está criada uma Comissão de Gestão do Plano de Contingência, adiante designada
por Comissão, constituída pelos seguintes elementos:
• Agostinho Silva – Vice-Presidente do IPCA (Coordenador)
• Filipe Chaves – Diretor da Escola Técnica Superior Profissional
• Diogo Moreira – Administrador do IPCA
• Sofia Coelho – Diretora dos Serviços de Ação Social
• Adriana Lago – Diretora da Unidade Praxis 21
• Belisa Rodrigues – Psicóloga dos Serviços de Ação Social
• João Pedro Pereira – Presidente da Associação Académica do IPCA
O contacto com a Comissão faz-se através das Linhas de Emergência do IPCA, 253
80 21 99 e do endereço de correio eletrónico covid19@ipca.pt.
O reporte de Caso Possível, Provável ou Confirmado deve ser efetuado através de
FORMULÁRIO COMUNICAÇÃO COVID-19.
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2.2 Responsabilidades e Competências da Comissão de Gestão do Plano de
Contingência
Compete à Comissão:
• Coordenar a implementação do Plano de Contingência no IPCA em articulação
com os responsáveis máximos das Escolas/Unidades/Serviços, avaliar a sua
adequação, promover a sua revisão, e proceder à sua divulgação;
• Garantir o contacto com as autoridades de saúde;
• Definir, em cada momento, o nível de alerta relativamente à situação em cada
Polo/Espaço do IPCA;
• Difundir, para o endereço de correio eletrónico oficial de cada membro da
comunidade académica, as informações, comunicações, avisos ou alertas;
• Avisar os responsáveis máximos das Escolas/Unidades/Serviços sempre que
tome conhecimento da existência de um Caso Suspeito de contaminação,
e apoiá-los nas tomadas de decisão em articulação com as autoridades de
saúde;
• Manter contacto permanente com qualquer pessoa que se encontre em
quarentena num espaço de isolamento temporário e providenciar-lhe o
fornecimento de alimentos e garantir outras necessidades;
• Manter informados os responsáveis máximos das Escolas/Unidades/Serviços
sobre o evoluir de cada situação relativa a casos suspeitos ou confirmados
de COVID-19;
• Informar a Comunidade Académica da existência de surto, se for o caso,
das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta
comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e
anonimato dos envolvidos;
• Em articulação com as autoridades de saúde, encetar as ações por
elas definidas, disponibilizar recursos e equipamentos e desencadear o
encerramento temporário, parcial ou total de instalações, para efeitos de
limpeza/descontaminação por empresa especializada, ou por outras razões
de proteção e prevenção quando as autoridades competentes assim o
determinem.
2.3 Responsabilidades e Competências dos responsáveis máximos das Escolas/
Unidade/Serviços
Cabe aos responsáveis máximos das Escolas/Unidade/Serviços:
• Garantir a implementação do Plano de Contingência na estrutura que coordena em articulação com a Comissão;
• Afixar o Plano de Contingência, e demais informações disponibilizadas, em
lugares públicos das instalações que gerem;
• Garantir internamente a implementação das medidas de proteção específicas estabelecidas em articulação com a Comissão para resposta a qualquer
caso de suspeita ou confirmação de contaminação;
• Supervisionar o serviço de limpeza/descontaminação das instalações que
gerem, sempre que aplicável.
• Comunicar à Comissão as dificuldades na implementação do plano de contingência, através do endereço de email: covid19@ipca.pt.
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2.4. Planos de contingência das entidades associadas
As entidades associadas do IPCA (serviços de restauração, segurança, limpezas,
etc.) com instalações nos espaços do IPCA respondem diretamente à Comissão e
devem preparar os seus próprios planos de contingência ou adotar o presente plano com as devidas adaptações.
Os Planos de Contingência de cada umas das empresas associadas devem ser enviados à Comissão.
As empresas devem, ainda, fornecer à Comissão, informações acerca de Casos
Confirmados no seio dos seus colaboradores que se encontram no IPCA, respeitando a proteção de dados.
3. DIMENSÕES DE ATUAÇÃO NO IPCA

Todas as práticas de atuação para a prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2 e também as medidas no que respeita à gestão de casos suspeitos e surtos
de COVID-19 de forma a garantir um “IPCA Seguro” foram trabalhadas as seguintes
dimensões de atuação:

Figura 1 – Dimensões de atuação para garantir um “IPCA seguro”.

Todas as medidas que têm em vista a prevenção da COVID-19 nomeadamente “Comunidade no IPCA”, “Cuidados individuais” e “Espaços e Ambiente no IPCA” encontram-se detalhadas num documento autónomo que se designa por “Plano Operacional para as atividades letivas e não letivas 2020/2021”. Neste documento é
possível também encontrar parte da dimensão “Informação e Consciencialização”
relativa ao próprio Plano Operacional.
A dimensão “Caso Suspeito” relativos à Gestão de Caso Possível/Provável/Confirmado ou Surtos e parte da “Informação e Consciencialização” são trabalhados
neste documento.
4. GESTÃO DE CASO

4.1. Conceitos
Para aplicação do presente plano deve ter-se em consideração os seguintes conceitos:
CASO POSSÍVEL - pessoa que preencha os critérios clínicos;
CASO PROVÁVEL - pessoa que preencha um dos seguintes critérios:
i. Critérios clínicos e critérios epidemiológicos;
ii. Critérios clínicos e critérios imagiológicos.
CASO SUSPEITO – pessoa na situação de caso possível ou provável;
CASO SUSPEITO VALIDADO – é a pessoa que, após contacto com a linha SNS 24,
é considerada efetivamente CASO SUSPEITO.
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CASO CONFIRMADO - é a pessoa que preencha os critérios laboratoriais.
COORTE – grupo organizado de pessoas que partilham características, atividades
e eventos comuns.
4.2. Instalações e espaços de isolamento
São reservados os seguintes espaços para o isolamento temporário de qualquer
membro da comunidade académica ou visitante que evidencie sintomas de COVID-19:
CAMPUS DO IPCA – Sala do piso -1 do Edifício A e Sala de Estudo da ESG
POLO DE GUIMARÃES – Sala de isolamento de Avepark
POLO DE FAMALICÃO – Sala dos professores
A localização e os percursos para os espaços de isolamento temporário, assim
como os circuitos nos vários edifícios pedagógicos são devidamente assinalados
através de sinalética apropriada.
Esta informação pode ser encontrada no Anexo 1.
Características dos espaços de isolamento
Nos espaços de isolamento temporário existem:
• máscaras,
• luvas,
• lenços de papel,
• solução antissética de base alcoólica para as mãos (SABA) – junto à porta
no exterior e no interior,
• termómetro
• telefone;
• acesso à Internet;
• água e alimentos;
• contentor de resíduos de abertura não manual devidamente identificado,
revestido por 2 sacos de plástico, à saída do espaço;
• lista de Contactos úteis;
• um exemplar deste documento.
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4.3. Atuação perante um caso suspeito de COVID-19 identificado nas
instalações do IPCA
4.3.1 Atuação geral perante um Caso Suspeito

Perante a identificação de um caso suspeito devem ser tomados os seguintes
passos:

Deve também ser seguido o seguinte fluxograma:

ADC-Comunidade – Áreas Dedicadas à COVID-19 (ADC) nas unidades de cuidados de saúde primários
ADC-SU - Áreas Dedicadas à COVID-19 (ADC) nos serviços de urgência das unidades hospitalares unidades
de cuidados de saúde primários
Figura 2 - Fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19
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4.3.2 Atuação especifica dos vários intervenientes perante um Caso Suspeito

Atuação do Caso suspeito
1. A pessoa, doravante Caso Suspeito, ou alguém que se encontre próximo
deve contactar a Comissão através das Linhas de Emergência do IPCA, 253
80 21 99;
2. O caso suspeito de COVID-19 segue as instruções da Comissão e dirige-se
sozinho, através dos circuitos definidos e que se encontram na planta à entrada dos edifícios, para a sala de isolamento;
3. Na sala de isolamento, o Caso Suspeito contacta o SNS 24 (ver a Lista de
Contactos) e segue as indicações que lhe forem dadas;
4. Na sequência da triagem telefónica:
• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24), a pessoa pode retomar as atividades que se encontrava a realizar
• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 (Caso Suspeito Validado) pela triagem telefónica (SNS 24) será encaminhado de uma das
seguintes formas:
• Autocuidado: isolamento em casa;
• Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados
de Saúde Primários (ADC-Comunidade);
• Avaliação Clínica em Serviço de Urgência (ADC-SU).
5. Após triagem de Caso Suspeito Validado a deslocação para casa, para os
serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita em
viatura do próprio ou, caso não tenha, em viatura providenciada pelo IPCA.
6. Logo que possível preencher o formulário “Comunicação COVID-19”
Atuação da Comissão
1. Aquando da informação da existência de um Caso Suspeito deve prestar
orientações à pessoa sobre como proceder e recolher informações sobre
os locais onde esteve no IPCA;
2. O contacto com o SNS 24, a ser realizado pelo Caso Suspeito, pode ser realizado pela Comissão se o Caso Suspeito der autorização;
3. Analisar a informação disponível no questionário preenchido pelo caso suspeito, quando esta estiver disponível;
4. Informar os Diretores das Escolas ou dos Serviços acerca da existência do
Caso Suspeito;
5. Se na triagem telefónica do SNS 24 o caso for considerado não suspeito a
Comissão deve promover a higienização habitual da Sala de Contingência;
6. Caso exista um Caso Suspeito Validado de COVID-19 triado pelo SNS 24, a
Comissão contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de
Saúde Pública Local;
7. Informar os Diretores das Escolas ou dos Serviços do resultado da triagem
pelo SNS 24;
8. Interditar as locais que o Caso Suspeito Validado frequentou;
9. Desencadear a limpeza dos locais que foram frequentados pelo Caso Suspeito Validado, presumindo que o caso será confirmado, contactando a
Equipa de Limpeza;
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10. Controlar se o Caso Suspeito Validado se pode deslocar em viatura do
próprio, caso não seja possível, deve providenciar uma viatura do IPCA ou
outro veículo adequado, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada;
11. Quando o Caso Suspeito é confirmado a Comissão deve:
• Assegurar que a área de isolamento fica interditada até que a Autoridade de Saúde Local valide a desinfeção do local;
• Operacionalizar a equipa preparada para a limpeza da Sala de Isolamento;
• Recolher junto das Escolas, unidades e serviços de ação social, biblioteca, serviços académicos a lista de presenças nesses serviços ou nas
aulas para avaliar quais os contactos com o caso confirmado
• Transmitir os dados dos contactos com o Caso Confirmado à Autoridade de Saúde;
12. Se a decisão da Autoridade de Saúde passar pelo Isolamento de pessoas
que estiveram em contacto, informar estes contactos da situação e garantir que não se deslocam ao IPCA;
13. Se a decisão da Autoridade de Saúde passar pelo encerramento de turmas, serviços, áreas ou todo o IPCA, avaliar com os Diretores das Escolas
ou Serviços as Ações a desencadear (ver ponto 5);
Atuação da Autoridade de Saúde Local
1. Depois do contacto pela Comissão do IPCA, a Autoridade de Saúde Local:
• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
• esclarece o Caso Suspeito Validado sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os procedimentos
seguintes;
2. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o IPCA, procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e
amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial,
nomeadamente:
• Isolamento dos contactos que estiveram sentados na proximidade do
Caso Suspeito Validado na sala de aula ou no refeitório ou em outro
local, e isolamento de outros contactos próximos identificados;
• Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local
deve prosseguir com a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
3. A Autoridade de Saúde informa o Caso Suspeito Validado, os contactos
de alto e baixo risco e o IPCA sobre as medidas individuais e coletivas a
implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou,
no limite, de todo o IPCA;
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•

Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento;
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito.
4. Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde
Local, pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.
Atuação dos Diretores das Escolas, Unidades ou Serviços
1. Obter informações do Caso Suspeito junto da Comissão;
2. Colaborar com as orientações da Comissão ao nível de:
• Interditar os locais ocupados pelo Caso Suspeito Validado;
• Desencadear a higienização dos vários locais ocupados e salas de isolamento assegurando uma limpeza “normal” ou de “COVID-19”;
• Recolher junto dos serviços de ação social, biblioteca, serviços académicos a lista de presenças nesses serviços ou nas aulas para avaliar contactos com o caso confirmado;
3. Face aos casos identificados definir, juntamente com o Diretor de Curso da
turma onde foi identificado o Caso Suspeito Validado, o modelo pedagógico
de funcionamento das atividades letivas;
4. Desencadear contactos com os Diretores de Curso de forma a informar
corretamente a turma sobre a existência dos Casos assim como o modelo
pedagógico a adotar, caso haja alguma alteração;
5. Se a Autoridade de Saúde decidir pelo encerramento da turma, desencadear
ações necessárias (ver ponto 5).
Atuação da Equipa de Limpeza
1. Atender às orientações dadas pela Comissão nomeadamente:
• Proceder a uma higienização “normal” da Sala de Isolamento quando o
Caso é triado como não Suspeito;
• Proceder à higienização e ventilação dos vários locais frequentados pelo
Caso quando este é triado como Caso Suspeito e presumindo que será
validado;
• Quando o Caso Suspeito é validado como infeção com COVID-19 proceder à higienização da Sala de Isolamento, cumprindo o plano de higienização e efetuando a gestão de resíduos adequada em situação COVID-19;
Atuação da Equipa de segurança
1. Atender às orientações dada pela Comissão nomeadamente:
• Assegura o cumprimento rigoroso dessas orientações;
• Impedir o acesso aos locais frequentados pelo caso confirmado;
• Delimitar com fitas de proibição as áreas e locais que serão objeto de
desinfeção.
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4.4. Atuação perante um Caso Suspeito Validado ou Confirmado de COVID-19
fora das instalações do IPCA
4.4.1 Atuação geral perante um Caso Suspeito Validado ou Confirmado

Perante a identificação de um Caso Suspeito Validado ou Confirmado devem ser
seguidos os seguintes passos:

4.4.2 Atuação especifica dos vários intervenientes perante um Caso Suspeito Validado
ou Confirmado
Atuação do Caso Confirmado

1. Informar a Comissão através do formulário “Comunicação COVID-19” e
caso tenha alguma dúvida contactar através das Linhas de Emergência do
IPCA, 253 80 21 99 ou covid19@ipca.pt;
2. Informar a Comissão dos dias que esteve no IPCA, locais e contactos.
Atuação da Comissão
1. Perante a comunicação ao IPCA de um Caso Suspeito Validado ou Confirmado de COVID-19 a Comissão contacta de imediato a Autoridade de
Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, para a informar da situação;
2. Analisar a informação disponível no questionário;
3. Recolher junto do Caso Suspeito Validado ou Confirmado informações nomeadamente os dias em que esteve no IPCA, locais frequentados e contactos;
4. Informar os Diretores das Escolas e Serviços acerca da situação;
5. Avaliar a necessidade de higienização “COVID-19”, ventilação dos espaços
frequentados pelo Caso Suspeito Validado ou Confirmado e implementar
a gestão de resíduos;
6. Se a decisão da Autoridade de Saúde passar pelo Isolamento de Contactos informar estes contactos da situação e garantir que não se deslocam
ao IPCA;
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7. Se a decisão da Autoridade de Saúde passar pelo encerramento de turmas, serviços, áreas ou de todo o IPCA ou pólos, avaliar com os Diretores
das Escolas ou Serviços as Ações a desencadear (ver ponto 5);
Atuação da Autoridade de Saúde Local
1. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
2. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto e de baixo risco e o IPCA, sobre quais as
medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas
ou, no limite, de todo o IPCA ou de algum pólo;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais
utilizados pelo Caso Suspeito, bem como da área de isolamento;
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso confirmado.
Atuação dos Diretores das Escolas, Unidades ou Serviços
1. Colaborar com as orientações da Comissão ao nível de:
• Desencadear a higienização dos vários locais ocupados pelo Caso
Confirmado assegurando uma limpeza “COVID-19” e uma correta
gestão de resíduos;
• Recolher os junto dos serviços de ação social, biblioteca, serviços
académicos a lista de presenças nesses serviços ou nas aulas para
avaliar contactos com o caso confirmado;
2. Face aos casos identificados definir, juntamente com o Diretor de Curso
da turma onde foi identificado o Caso Suspeito Validado/Confirmado, o
modelo pedagógico de funcionamento das atividades letivas;
3. Desencadear contactos com os Diretores de Curso de forma a informar
corretamente a turma sobre a existência dos Casos assim como o modelo pedagógico a adotar, caso haja alguma alteração;
4. Se a Autoridade de Saúde decidir pelo encerramento da turma, desencadear ações necessárias (ver ponto 5);
5. Desencadear ações necessárias, juntamente com a Comissão, se a Autoridade de Saúde decidir pelo encerramento da turma, áreas ou todo o
IPCA ou de algum pólo (ver ponto 5).
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Atuação da Equipa de limpeza
• Atender às orientações dada pela Comissão nomeadamente, proceder à
higienização “COVID-19”, gestão dos resíduos e ventilação dos vários locais frequentados pelo Caso Suspeito Validado ou Confirmado, se assim
for indicado pela Comissão.
Atuação da Equipa de segurança
1. Atender às orientações dada pela Comissão nomeadamente:
• Assegura o cumprimento rigoroso dessas orientações;
• Impedir o acesso aos locais frequentados pelo caso confirmado;
• Delimitar com fitas de proibição as áreas e locais que serão objeto de
desinfeção.
4.5. Gestão de Surto
É considerado um surto no IPCA qualquer agregado de dois ou mais casos com
infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois
ou mais casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que doravante
ambas se designam como “surtos”. Perante casos de COVID-19, no IPCA podem
verificar-se diferentes cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em
coorte. Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas
a este grupo de contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem
em diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem
em diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária
dentro da comunidade IPCA;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.
Perante a existência de um “surto” no IPCA, será necessário uma rápida atuação
e aplicação de medidas individuais e coletivas determinadas pela Autoridade de
Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local, tais como:
• Distanciamento entre pessoas;
• Disposição e organização das salas;
• Organização das pessoas por coortes;
• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores
e circuitos de circulação;
• Ventilação dos espaços;
• Período entre o início de sintomas e a identificação do Caso Suspeito;
• Outros fatores e medidas;
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Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local
decidirá, de acordo com a avaliação de risco (de acordo com norma DGS n.o
015/2020 de 24/07/2020), quais as medidas de controle a implementar, podendo determinar:
• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;
• Isolamento profilático de contactos de alto risco;
• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais espaços ou serviços do IPCA;
• Encerramento de todo o IPCA ou de algum pólo.
4.6 Código de Alerta
É criado o seguinte Código de Alerta para divulgação permanente da situação
vigente no IPCA relativamente ao Coronavírus/COVID-19, o qual será atualizado
pela Comissão:
IPCA - Coronavírus / COVID-19
(Nível 0)

Não há presentemente qualquer caso confirmado ou
suspeito de contaminação nas instalações do IPCA

IPCA - Coronavírus / COVID-19
(Nível 1)

Existe pelo menos um caso confirmado
de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19

IPCA - Coronavírus / COVID-19
(Nível 2)

Existe mais de 10 casos confirmados de infeção
por SARS-CoV-2/COVID-19 ativos

IPCA - Coronavírus / COVID-19
(Nível 3)

Existem mais de 10 surtos de infeção por
SARS-CoV-2/COVID-19 ativos
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5. ESTRATÉGIAS EM CASO DE ENCERRAMENTO DECRETADO PELA AUTORIDADE DE
SAÚDE

De acordo com os pontos anteriores e mediante a existência de Casos Confirmados ou Surtos a Autoridade de Saúde pode optar por isolamento dos Casos Suspeitos ou Confirmados e Isolamento dos Contactos de alto risco ou decidir pelo
encerramento de turma(s), zona(s) do IPCA ou todo o IPCA ou de algum pólo.
Numa situação destas a Comissão juntamente com os Diretores das Escolas/Unidades/ Serviços decidirão as ações a tomar seguindo todas as orientações das
Autoridades de Saúde e também as constantes no Despacho (PR) n.o 88/2020 de
16/09/2020.
Tabela 1 – Estratégias para isolamento e encerramento de turmas, zonas e IPCA

Situação

Isolamento de
Caso Suspeito
/ Confirmado
/ Contacto de
alto Risco

Colaborador
Docente

Ações a desenvolver

Responsabilidade

1. Ensino é ministrado em regime não presencial;
2. Avaliar a possibilidade de substituição do docente,
caso docente não consiga assegurar aulas;
3. Adequar as estratégias de ensino e aprendizagem
das UC, incluindo a avaliação, que são lecionadas
neste regime e durante o período em causa;
4. Avaliar a possibilidade de suspender as atividades.

Diretor de curso
Diretor da Escola

Colaborador 1. Regime de teletrabalho;
Não Docente 2. Aplicar Política de Substituição;

Diretor da Escola /
Unidade / Serviço
Administrador

Estudantes

Docente
Diretor de Curso

1. Regime não presencial para estudantes em causa;

Encerramento de turma(s)

1. Ensino é ministrado em regime não presencial;
2. Avaliar a possibilidade de substituição do docente,
caso docente não consiga assegurar aulas;
Docente
3. Avaliar a possibilidade de suspender as aulas;
Diretor de Curso
4. Adequar, em todas as unidades curriculares, as esDiretor da Escola
tratégias de ensino e aprendizagem das UC, incluindo a avaliação, que são lecionadas neste regime e
durante o período em causa;

Encerramento de zona/serviço

1. Regime de teletrabalho;
2. Definir os serviços essenciais e funções que têm de
ser mantidos;
3. Assegurar o atendimento/serviços ao estudante
(por via remota, possibilidade de utilização de
recursos documentais na biblioteca, assegurar
alimentação aos estudantes que dependam deste
serviço, disponibilização de alimentos nas máquinas
de vending)

Encerramento de todo o IPCA
ou polo
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1. Ensino é ministrado em regime não presencial;
2. Avaliar a possibilidade de substituição do docente,
caso docente não consiga assegurar aulas;
3. Avaliar a possibilidade de suspender as aulas
4. Definir os serviços essenciais e funções que têm de
ser mantidos;
5. Regime de teletrabalho;
6. Avaliar a necessidade de retirada de equipamentos
para a garantia do teletrabalho;
7. Assegurar o atendimento ao estudante (por via
remota, possibilidade de utilização de recursos documentais na biblioteca, assegurar alimentação aos
estudantes que dependam deste serviço);
8. Avaliar as condições em que ficam os vários espaços do IPCA de forma a garantir a sua segurança
(equipamentos desligados, arrumação, limpeza).

Diretor da Escola /
Unidade / Serviço
Administrador
Presidente do IPCA

Diretor da Escola /
Unidade / Serviço
Administrador
Presidente do IPCA

6. DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA e FONTES DE INFORMAÇÃO PERMANENTE

•

DGS Orientação n.o 003/2014 de 28/04/2014 - Equipamentos de proteção
individual para agentes biológicos de tipo 4.

•

DGA Orientação n.o 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2
(COVID-19) Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas.

•

DGS Orientação n.o 014/2020 de 21/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2
(COVID-19) Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de
atendimento ao público ou similares.

•

DGS Orientação n.o 012/2020 de 19/03/2020 - Recolha, Transporte e Tratamento dos Resíduos Hospitalares

•

DGS Orientação n.o 019/2020 de 03/04/2020 - COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas
Não-Profissionais de Saúde

•

DGS Norma n.o 004/2020 de 14/10/2020 - CO- VID-19: Abordagem do Doente com Suspeita ou Confirmação de COVID-19

•

DGS Norma n.o 007/2020 de 29/03/2020 - Prevenção e Controlo de Infeção
por SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

•

DGS Norma n.o 015/2020 de 19/02/2021 - COVID-19 - Rastreio de Contactos;

•

DGS Norma n.o 020/2020 de 09/11/2020 - COVID-19: Definição de Caso de
COVID-19;

•

DGS Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19); 2020;

•

Documento Conjunto da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) e Direção-Geral da Saúde (DGS) “Orientações para a Atividades Letivas e Não Letivas nas Instituições Científicas e de Ensino Superior Ano Letivo 2020-2021”
de agosto de 2020;

•

Documento Conjunto do Serviço Nacional de Saúde e Direção-Geral da Saúde (DGS) - Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em
contexto escolar de setembro de 2020;

•

Toda a legislação aplicável.

Direção Geral da Saúde (DGS)
Organização Mundial da Saúde (OMS)
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)
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ANEXO 1
CIRCUITOS E SALAS DE ISOLAMENTO
CAMPUS EM BARCELOS
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