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O Centro Cultural de Amarante – Conservatório de Música e Dança Maria Amélia Laranjeira, no contexto
atual da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, adotou as medidas de prevenção recomendadas
pela Direção-geral de Saúde (DGS), agrupadas num Plano de Contingência para a COVID-19, elaborado
de acordo com a Orientação 006/2020 da DGS de 26/02/2020. Esta versão é uma atualização [versão
de 15-09-2021] relativamente ao anterior plano de contingência do Centro Cultural de Amarante.
2

Atualizações:
Orientação nº011/2021 (13-09-2021 – COVID-19 – Utilização de máscaras)
• É revogada a Orientação 005/2021, de 21 de abril da DGS.
• Nos termos da legislação em vigor, o uso de máscara é obrigatório nos seguintes contextos:
• Para acesso e permanência nos estabelecimentos de educação, ensino e creches;
• Para acesso e permanência nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços.
• Para acesso e permanência nos edifícios públicos ou de uso público onde se prestem
serviços ou ocorram atos que envolvam público;
• Para acesso e permanência no interior das salas de espetáculos, cinemas ou similares;
• Para utilização de transportes coletivos de passageiros;
• Para acesso e permanência em locais de trabalho, sempre que não seja possível o
distanciamento físico e/ou não haja barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção
entre postos de trabalho;
• Nos estabelecimentos residenciais para pessoas idosas (ERPI), unidades da Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e outras estruturas e respostas residenciais
para crianças, jovens e pessoas com deficiência, requerentes e beneficiários de proteção
internacional e acolhimento de vítimas de violência doméstica e tráfico de seres humanos.
3. Para efeitos do disposto no ponto anterior estão abrangidas pessoas com idade superior a 10 anos
ou, no caso dos estabelecimentos de educação e ensino, os alunos do 2º ciclo do ensino básico,
independentemente da idade.
4. A obrigatoriedade referida nos pontos 2 e 3 é dispensada, nos termos da legislação em vigor,
mediante a apresentação de:
• Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica, no caso de se tratar de
pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas;
• Declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com o uso
de máscaras;
5. Por motivos de ordem clínica, deve ser usada máscara cirúrgica, em qualquer circunstância, em
espaços interiores ou exteriores, por:
• Qualquer pessoa com infeção por SARS-CoV-2 ou com sintomas sugestivos de COVID-19,
nos termos da Norma 004/2020, de 23 de março, da DGS, exceto quando se encontrar
sozinha no seu local de isolamento;
• Qualquer pessoa que seja considerada contacto de um caso confirmado de COVID-19, nos
termos da Norma 015/2020, de 27 de julho, da DGS, exceto quando se encontrar sozinha no
seu local de isolamento;
• Todas as pessoas que circulem no interior de unidades prestadoras de cuidados de saúde;
• Pessoas mais vulneráveis, sempre que se desloquem para ou circulem fora do local de
residência ou permanência habitual, nomeadamente pessoas com doenças crónicas ou
estados de imunossupressão com risco acrescido para COVID19 grave, nos termos da
Norma 004/2020, de 23 de março, da DGS.
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6. Sem prejuízo do referido no ponto 2, na comunidade, deve ser utilizada máscara comunitária
certificada ou máscara cirúrgica, por qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, nos espaços
interiores, exceto nas situações de coabitação.
7. A utilização de máscara é ainda recomendada, para as pessoas com idade superior a 10 anos, nos
espaços exteriores, quando é previsível a ocorrência de aglomerados populacionais ou sempre que
não seja possível manter o distanciamento físico recomendado.
8. Para efeitos do disposto nos pontos 6 e 7:
• A máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada nas
crianças com idade entre 6 e 10 anos, ou por alunos do 1.º ciclo, independentemente da
idade, no caso dos estabelecimentos de educação e ensino, desde que:
i. As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta;
ii. Seja garantida a supervisão por um adulto.
• A utilização de máscara não está recomendada nas crianças com 5 ou menos anos.
9. A utilização de máscaras na comunidade constitui uma medida adicional de proteção
relativamente às medidas em vigor de prevenção e controlo de infeção.
10. A utilização de máscara deve ser adaptada à situação clínica individual, nomeadamente às
situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória, ou
outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente
11. Para garantir a utilização da máscara em todas as circunstâncias previstas na presente
Orientação, e sempre que a pessoa considere que a sua utilização se justifica, recomenda-se que
qualquer pessoa seja portadora de uma máscara cirúrgica ou comunitária certificada, sempre que se
desloque ou circule para fora do local de residência ou permanência habitual.
12. Para efeitos da presente Orientação:
• A máscara deve ser sempre utilizada de forma adequada;
• Perante a circulação de novas variantes de SARS-CoV-2, as máscaras recomendadas para
efeitos da presente Orientação são:
i. Máscaras comunitárias certificadas com capacidade de filtragem igual ou
superior a 90% (em detrimento das máscaras comunitárias com menor capacidade
de filtragem);
ii. Máscaras cirúrgicas;
• São consideradas máscaras comunitárias certificadas as que cumprem os requisitos
técnicos do Documento Normativo Português DNP CWA 17553:2020 – Acordo Técnico:
Coberturas faciais comunitárias, Guia para os requisitos mínimos, métodos de ensaio e
utilização4 e do Documento Normativo Português DNP TS 4575:2020.

Orientação nº023/2021 (Orientação nº 023/2020 de 08/05/2020 atualizada a 31/08/2021– COVID-19 –
Estabelecimentos de restauração e similares)
Com a evolução epidemiológica favorável, mantendo o reforço na prevenção da COVID-19 procede-se,
de acordo com a determinação governamental (sujeita a revisão em função da situação epidemiológica
do país), para o setor da restauração, bebidas e similares, à reabertura destes estabelecimentos, de forma
faseada e como estabelecido, com a determinação de um conjunto de medidas que preveem também a
minimização dos impactos da interrupção da atividade neste setor. Mantendo as medidas preventivas
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implementadas, designadamente, de distanciamento físico mínimo entre pessoas, de uso adequado e
obrigatório de máscara, de limpeza e de desinfeção de mãos e de superfícies e de arejamento de espaços,
estes estabelecimentos deverão ter uma lotação de público que atenda ao disposto nesta Orientação,
com possibilidade de ser ajustado caso sejam implementadas medidas de melhor controlo de
transmissão de infeção. Assim, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº
14/2012, de 26 de janeiro, a Direção-Geral atualiza a seguinte Orientação:
4

Medidas a adotar pelas empresas de restauração e de bebidas
•

•

•

•

•
•

•
•

Os estabelecimentos de restauração e de bebidas, reforçando o acompanhamento dos serviços
de saúde ocupacional, devem assegurar que todas as pessoas que neles trabalham e que os
frequentam estão sensibilizadas para o cumprimento do distanciamento físico mínimo entre
pessoas, das regras sobre lavagem correta das mãos, desinfeção das mãos, da etiqueta
respiratória, assim como outras medidas de carácter ambiental. Salienta-se ainda a importância
de:
Elaborar e/ou atualizar o seu próprio Plano de Contingência específico para COVID-19, em
concordância com a Orientação nº 006/2020 “Procedimentos de prevenção, controlo e
vigilância em empresas”, da DGS;
Fornecer a todos os trabalhadores esse Plano de Contingência específico e garantir que estes
estão aptos para colocar em prática todas as medidas preconizadas, informando-os
especialmente sobre como reconhecer e atuar perante um cliente ou trabalhador com suspeita
de COVID-19;
Determinar a capacidade máxima do estabelecimento, por forma a assegurar o distanciamento
físico recomendado (pelo menos 2 metros) entre as pessoas não coabitantes nas instalações e
garantir o cumprimento da legislação em vigor. A capacidade máxima determinada de
pessoas/serviço do estabelecimento (interior e exterior), deve observar a legislação em vigor e
estar afixada em documento próprio, visível para o público;
Privilegiar a utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores, como as
esplanadas (sempre que possível) e serviço take-away, delivery e drive-in;
Dispor, sempre que possível, as cadeiras e as mesas de modo a que sejam cumpridos os
seguintes requisitos (Anexo III):
a. A disposição dos lugares em diagonal pode facilitar a manutenção da distância de
segurança;
b. Os coabitantes podem sentar-se frente a frente ou lado a lado a uma distância inferior
a 2 metros;
c. A disposição das cadeiras e mesas no interior do estabelecimento tem de garantir uma
distância de, pelo menos, 2 metros entre as pessoas não coabitantes e, no corredor,
entre mesas, uma distância de, pelo menos, 2 metros;
d. A disposição das cadeiras e mesas no exterior do estabelecimento (ex: esplanadas) tem
de garantir uma distância de, pelo menos, 2 metros entre as pessoas não coabitantes
e, no corredor, entre mesas, uma distância de, pelo menos, 1,5 metros;
e. Impedir que os clientes modifiquem a orientação das mesas e das cadeiras, permitindo
que os trabalhadores o façam, sempre dentro das recomendações vigentes;
f. Antever todas as circunstâncias que podem ocorrer no estabelecimento, por forma a
promover o adequado distanciamento físico entre as pessoas (Anexo IV).
Sempre que possível e aplicável, promover e incentivar o agendamento prévio para reserva de
lugares por parte dos clientes.
Os lugares em pé, pela dificuldade de garantir o distanciamento físico entre as pessoas, estão
desaconselhados, assim como as operações do tipo self-service, nomeadamente, buffets e
dispensadores de alimentos que impliquem contato por parte do cliente.
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•
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Nas filas de espera no espaço exterior ao estabelecimento devem ser garantidas as condições
de distanciamento físico de segurança de 2 metros entre as pessoas. Tal pode ser conseguido
através de sinalética ou informação adequada.
Nas filas de espera para efetuar pedidos ou pagamentos ao balcão, devem ser garantidas as
condições de distanciamento físico de segurança de 2 metros entre as pessoas. Tal pode ser
conseguido através de sinalética ou informação adequada.
A circulação das pessoas para as instalações sanitárias deve ocorrer em circuitos onde seja
possível manter o distanciamento físico recomendado entre as pessoas que circulam e as que
estão sentadas nas mesas.
Disponibilizar dispensadores de produto desinfetante de mãos localizados perto da entrada do
estabelecimento e noutros locais convenientes e acessíveis, associados a uma informação
incentivadora e explicativa.
Garantir que as instalações sanitárias dos clientes e dos trabalhadores possibilitam a lavagem
das mãos com água e sabão e a secagem das mãos com toalhas de papel de uso único.
Garantir uma adequada limpeza e desinfeção de todas as superfícies do estabelecimento, de
acordo com a Orientação nº 014/2020 “Limpeza e desinfeção de superfícies em
estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”, da DGS. Os protocolos de limpeza
e desinfeção devem ser reforçados perante uma frequência de utilização mais elevada.
Retirar os motivos decorativos nas mesas.
Substituir as ementas individuais por ementas que não necessitem de ser manipuladas pelos
clientes (por exemplo, placas manuscritas ou digitais) ou adotar ementas individuais de uso
único (por exemplo, seladas ou impressas nas toalhas de mesa descartáveis) ou ementas
plastificadas que devem ser limpas e desinfetadas após cada utilização.
Deve ser assegurada uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação
natural, através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação
mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos
deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as recomendações do
fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos
próprios sistemas de ventilação mecânica2 (quando esta funcionalidade esteja disponível).
Garantir o cumprimento das medidas previstas no HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point) na aplicação dos princípios da análise dos perigos e do controlo dos pontos críticos de
cada estabelecimento.
Os espaços destinados a dança ou similares, se existentes, não podem ser utilizados para esse
efeito, devendo ser ocupados por mesas para serviço de refeições ou de bebidas, ou permanecer
inutilizáveis.

2. Os trabalhadores de estabelecimentos de restauração e bebidas devem:
• Conhecer as medidas que constam do Plano de Contingência específico de cada
estabelecimento para o COVID-19 e saber como agir perante um caso possível ou provável de
COVID-19, em concordância com as Normas 020/2020 e 004/2020 da DGS;
• Cumprir as recomendações de segurança e reportar à empresa ou às entidades competentes
situações de incumprimento das medidas implementadas que podem condicionar perigo para a
Saúde Pública;
• Manter, sempre que possível, uma distância física de 2 metros entre clientes e trabalhadores;
• Cumprir as medidas de lavagem e desinfeção das mãos e etiqueta respiratória recomendadas
pela Direção-Geral da Saúde;
• Desinfetar as mãos, entre o atendimento a cada cliente, com produto desinfetante de mãos
adequado;
• Utilizar adequadamente uma máscara, durante todo o período de trabalho, respeitando as
condições de higiene e de segurança durante a sua colocação, utilização e remoção. Contemplar
a necessidade de substituição da máscara, adotando as boas práticas de utilização. O uso de
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máscara não substitui outras medidas de prevenção, como o distanciamento físico
recomendado entre pessoas, que devem ser mantidas;
• Reforçar as medidas de prevenção, nomeadamente em relação a distanciamento físico de 2
metros entre pessoas, nos momentos de pausa e de refeição dos trabalhadores e, sempre que
possível, em horários desfasados;
• Colocar os pratos, copos, talheres e outros utensílios nas mesas na presença do cliente que os
vai utilizar, devendo ser assegurada a sua higienização e acondicionamento;
• A loiça utilizada pelos clientes deve ser lavada na máquina de lavar com detergente, a
temperatura elevada (80-90ºC);
• Relativamente ao uso de luvas descartáveis:
i.
O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e
frequente lavagem das mãos;
ii.
Os trabalhadores não devem entrar em contato com alimentos expostos e prontos
para comer com as próprias mãos e devem usar utensílios adequados, como
guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único ou equipamentos de
distribuição;
iii.
Não devem passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa. Antes que
essa passagem aconteça, as luvas devem ser substituídas;
iv.
O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas para uma tarefa e deve ser
substituído se danificado ou se o trabalhador interromper a tarefa. Se um
trabalhador executar uma mesma tarefa continuadamente, as luvas devem ser
substituídas a cada quatro horas ou sempre que necessário.
3. Os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentarse no local de trabalho, e devem contactar SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas
especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas.
4. Os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 durante o seu turno de
trabalho devem ser considerados como caso possível ou provável, em concordância com as Normas
020/2020 e 004/2020 da DGS, e ser encaminhados para a área de isolamento, de acordo com o Plano de
Contingência do estabelecimento específico para o COVID-19.
Medidas a adotar pelos clientes
5. A apresentação de Certificado Digital da UE admitido nos termos do Decreto-Lei nº 54- A/2021, de 25
de junho, ou de teste com resultado negativo para COVID-19, nos termos em que tal seja exigido pela
legislação em vigor para acesso ao interior dos estabelecimentos.
6. Todos os clientes de um estabelecimento de restauração e bebidas devem vincular-se e cumprir com
as medidas preconizadas pelo estabelecimento e pela DGS.
7. No ato de pagamento, para proteção dos utilizadores, devem ser utilizadas preferencialmente vias sem
contacto (como aplicações informáticas ou cartões contactless). No caso de ser digitado o código, o
aparelho deve ser desinfetado entre utilizações. No caso de serem utilizadas moedas e notas bancárias,
as mãos devem ser desinfetadas após o seu manuseamento.
8. Se o cliente apresentar sinais ou sintomas de COVID-19, não deve frequentar espaços públicos.

O plano de contingência deve responder a três questões fundamentais:
Quais os efeitos que a infeção de trabalhadores ou alunos pode causar no Conservatório?
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O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2?
O que fazer numa situação de suspeição de infeção por SARS-CoV-2?

O Plano de contingência deve prever entre outros:
• Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento de
ensino;
• A existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns
alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária;
• Os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento;
• A atualização dos contactos de emergência dos estudantes e do fluxo de informação aos
encarregados de educação;
• A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua
substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento;
• A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente) do
agrupamento de escolas ou escola não agrupada;
• A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à
COVID-19.
Desta forma, no contexto atual de pandemia da COVID-19 e no âmbito do presente Plano de
Contingência, o Conservatório de Música e Dança Maria Amélia Laranjeira, deve:
1.

Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde
Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de
apoios ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar;
2. Garantir que o Conservatório apresenta a condições sanitárias necessárias para a promoção das
boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão e secagem
com toalhetes de papel. Não devem ser utilizados secadores por jatos de ar;
3. Procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, dentro e fora
do edifício escolar;
4. Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a
tratamento especial;
5. Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de
desinfeção e limpeza dos edifícios escolares de acordo com a Orientação nº14/2020 da DGS de
21/03/2020;
6. Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e
permanência nos estabelecimentos de ensino, pelos funcionários docentes e não docentes e
pelos alunos, de acordo com a legislação vigente;
7. Disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar, nomeadamente
através da afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e
colocação da máscara;
8. Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de
COVID-19 não devem apresentar-se no Conservatório. Devem contactar a Linha SNS24
(808242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de
acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde;
9. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, devem
manter-se as janelas e portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar;
10. Deve ser acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) em sítios
estratégicos e de maior circulação;
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11. Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de
desinfeção e limpeza do Conservatório, de acordo com a orientação 014/2020 da DGS de
21/03/2020 e com o documento da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE);
12. O plano de limpeza deve ser afixado em local visível e deve ser do conhecimento dos
profissionais com funções de limpeza;
13. Pessoas externas ao processo educativo (por ex. fornecedores) só devem entrar no recinto
escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando
contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente;
14. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível;
15. Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;
16. Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação;
17. Garantir que o atendimento em balcão se faz com a distância apropriada (de preferência 1,5m)
garantindo sinalização devida – nomeadamente através de marcas e sinalética de chão;
18. Cumprir a etiqueta respiratória por parte de toda a comunidade educativa e fazer autovigilância
de sintomas.
Operacionalização do Plano de Contingência:
Este plano contém dez componentes:
1. Coordenação do plano e das ações
2. Prevenção da infeção
3. Medidas de redução do risco de contágio
4. Preparação face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2
5. O que fazer numa situação de suspeição de infeção por SARS-CoV-2
6. Os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento;
7. Ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade educativa
8. Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou não
docentes.
9. Atendimento ao Público
10. Plano de Higienização
O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela existência de
novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes.
1.

Coordenação do plano e das ações
1.1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade de Francisco Laranjeira, que
poderá ser contactad0 em qualquer momento através do número de telemóvel 914387716 e/ou
direcao@cc-amarante.pt.
1.2. Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada ao coordenador que
é quem fará a articulação que se mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde,
Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Segurança Social) e
com os encarregados de educação.
1.3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da
comunidade educativa deverá ser esclarecida junto do coordenador deste Plano.
1.4. O coordenador é apoiado nas suas funções por:
1.4.1. Catarina Pinto – responsável pelo plano junto de todo o pessoal docente e não docente.
1.4.2. Ema Garrochinho – responsável pelo plano junto de todos os alunos
1.4.3. Francisco Laranjeira – responsável pela intermediação com os serviços do Bar
1.5. Cada líder intermédio é responsável por garantir que as pessoas da sua equipa cumpram as
medidas de higiene e outras definidas no Plano.

2.

Prevenção da infeção
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Segundo a Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020 da Direcção-Geral de Saúde (DGS), considera-se
que a COVID-19 pode transmitir-se:
− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).
Consequentemente, é obrigatório para todos os membros da comunidade educativa e visitantes do
espaço Conservatório de Música e Dança Maria Amélia Laranjeira:
2.1. Cumprir os horários de entrada e de saída definidos pelo Conservatório, para evitar o
cruzamento de grupos de pessoas que não sejam da mesma sala;
2.2. Apenas entrar no espaço escolar no horário definido para as suas atividades letivas e sair
logo após o término destas;
2.3. Antes de entrar no recinto escolar, à entrada cumprir escrupulosamente o controlo
antisséptico e medição de temperatura. A Direção-Geral de Saúde considera febre uma
temperatura axilar ou oral superior a 37,5º C ou timpânica superior a 37,7º C
(https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/#sec-6);
2.4. Utilizar máscara no acesso e dentro do recinto escolar;
2.5. Dentro do Conservatório deverá utilizar os circuitos de entrada e saída da sala de aula e de
deslocação que foram definidos para cada grupo de pessoas e que são explicados a cada um no
primeiro dia de aulas presenciais;
2.6. Frequentar apenas os espaços/zonas a si adstritos;
2.7. Não frequentar os espaços escolares que estão vedados por não serem necessários à
atividade letiva;
2.8. Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução antissética de
base alcoólica (SABA);
2.9. Lavar frequentemente as mãos (durante 20 segundos) nomeadamente antes e depois das
refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;
2.10. Quando espirrar ou tossir, tapar a boca e o nariz com o braço;
2.11. Usar lenços de papel de utilização única para se assoar;
2.12. Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
2.13. Evitar tocar nos olhos, nariz, boca, com as mãos sujas ou contaminadas, com secreções
respiratórias;
2.14. Não partilhar objetos nem comida;
2.15. Manter uma distância de segurança de 2 metros no recinto do Conservatório e evitar
contactos físicos com outras pessoas (e.g. cumprimentos);
2.16. Dentro da sala de aula respeitar o distanciamento físico mínimo de 1.5 metros entre alunos
e professor;
2.17. O acesso às salas de aula é limitado apenas aos alunos e professor afetos a cada uma;
2.18. Se tiver tido contacto direto ou indireto com uma pessoa que tenha estado recentemente
numa área geográfica (consultar https://www.dgs.pt), com transmissão comunitária ativa do
novo Coronavírus, deverá contactar o SNS 24 (808242424);
2.19. Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória e contactar a
SNS 24 (808242424);
2.20. Se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória estando dentro do espaço escolar ou a
participar em atividade da escola no exterior deve contactar imediatamente o Coordenador do
Plano, Ricardo Oliveira, através do número de telemóvel 963087462;
2.21. A Direção-Geral de Saúde considera febre uma temperatura axilar ou oral superior a 37,5º
C ou timpânica superior a 37,7º C (https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/#sec-6).
3.

Medidas de redução do risco de contágio
3.1. Garantir uma redução do número de alunos por sala de forma a que, na maior parte das
atividades, seja maximizado o distanciamento entre os mesmos, sem comprometer o normal
funcionamento das atividades letivas;
3.2. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre os alunos quando estão em mesas ou
espaços utilizados para o intervalo, o que pode ser garantido pelo cumprimento da distância de
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2 metros, entre alunos/professores/pessoal não docente, ou por outras medidas indicadas nos
pontos seguintes.
3.3. Os alunos, professores e funcionários são organizados, sempre que possível, em salas fixas e
os espaços definidos em função deste seccionamento de forma a evitar o contacto entre pessoas
de grupos diferentes:
3.3.1. São organizados horários e circuitos de forma a evitar o cruzamento entre
pessoas;
3.3.2 Sempre que possível, são definidos horários de entrada e de saída desfasados,
para evitar o cruzamento de grupos de pessoas que não sejam da mesma sala;
3.3.3. Será mantida, sempre que possível, a ventilação e arejamento das salas e
corredores dos estabelecimentos;
3.4. O acesso à sala é limitado apenas aos alunos e professor(a) afetos à mesma.
3.5. Sempre que possível, é mantida a mesma sala de atividades para cada grupo, de forma a
evitar a circulação de pessoas;
3.6. Os equipamentos como ar condicionado, nunca devem ser ligados em modo de recirculação
de ar, mas em modo de extração de ar;
3.7. Todos os alunos/docentes/não docentes devem usar máscara comunitária de forma
adequada;
3.8. Todo o espaço deve ser higienizado de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS de
21703/2020, incluindo puxadores, corrimãos, botões e acessórios em instalações sanitárias,
teclados de computador mesas, entre outros.
4. Preparação face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 - Estabelecer uma área de
isolamento que visa impedir que outros trabalhadores ou alunos sejam infetados. Pretende-se
ainda, evitar a propagação da doença nas nossas instalações.
4.1. A área de isolamento e os circuitos até à mesma
4.1.1. Ventilação natural e/ou ventilação mecânica;
4.1.2. Revestimentos lisos e laváveis de fácil limpeza (excluir tapetes, toalhas ou
cortinados, por exemplo);
4.1.3. Equipada com telefone, cadeira ou marquesa;
4.1.4. Kit composto por água, alimentos não perecíveis, contentor de resíduos com
abertura não manual e saco de plástico);
4.1.5. Solução antissética de base alcoólica (SABA);
4.1.6. Deve existir uma embalagem de toalhetes de papel;
4.1.7. Deve existir máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro;
4.1.8. Deve permitir rápido acesso a instalação sanitária próxima com doseador de
sabão e toalhetes de papel.
(Nota: Devem ser acautelados os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até
à área de isolamento – ver ponto 6 deste Plano).
4.2 Estabelecimento de procedimentos específicos
4.2.1. Se o caso for infirmado, este fica encerrado para a COVID-19, sendo aplicados
procedimento habituais de limpeza e desinfeção do Conservatório. Nesta situação são
desativadas as medidas do Plano de Contingência do Conservatório;
4.2.2. Se o caso for confirmado a área de isolamento deve ficar interditada até à
validação da descontaminação pela Autoridade de saúde local. Esta interdição só
poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde;
4.2.3. Na situação de caso confirmado, o Conservatório deve providenciar a limpeza da
área de isolamento, reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado e, por fim, armazenar os
resíduos do caso confirmado em saco de plástico que deve ser fechado com braçadeira
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(ou com dois nós) e enviado para o operador licenciado para a gestão de resíduos
hospitalares com risco biológico (Resinorte).
4.3. Definição de responsabilidades
4.3.1. Estabelecer que todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta, uma
situação de doença enquadrada como trabalhador/aluno com sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis coma definição de caso possível de COVID-19;
4.3.2. Estabelecer que sempre que for reportado uma situação de possível infeção, a
chefia de serviço/docente deve informar imediatamente o coordenador do plano;
4.3.4. Em caso de trabalhador/aluno potencialmente infetado necessitar de
acompanhamento, deve estar definido quem presta assistência, de acordo com o
definido no ponto “Coordenação do plano e das ações” (ponto 1).
4.4. Identificar os profissionais de saúde e outras entidades e seus contactos.
4.4.1. O Conservatório deve ter disponível em sítio bem visível e acessível os contactos do Centro
Local de Saúde e INEM. Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde
Escolar e Unidades de Saúde Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil,
salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar
e ter disponível no Conservatório os contactos das entidades de saúde (ARS da zona) e do SNS
24 (808242424).
4.5. Informar e formar todos os colaboradores do Conservatório
4.5.1. Divulgar o Plano de Contingência a todos os colaboradores;
4.5.2. Esclarecer os trabalhadores mediante informação clara e precisa sobre a COVID19;
4.5.3. Informar os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a adotar
perante um caso suspeito no Conservatório.
4.6. Diligências a efetuar na presença de colaboradores/alunos suspeitos de infeção por
SARS-CoV-2 no Conservatório
4.6.1. Acionar o Plano de Contingência do Conservatório para a COVID-19
4.6.2. Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos no Ponto 4.2
4.6.3. Procurar manter atualizada a informação sobre a COVID-19, de acordo com o
disponibilizado pela DGS, Autoridade Local de Saúde e meios de comunicação oficiais
do Conservatório, nomeadamente através da página web em www.cc-amarante.pt.
5. O que fazer numa situação de suspeição de infeção por SARS-CoV-2?
5.1. Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros da comunidade
educativa têm o dever de contactar imediatamente o Coordenador do Plano, Francisco
Laranjeira, através do número de telemóvel 914387716 e/ou através do email direcao@ccamarante.pt;
5.2. Verificando o coordenador do plano a relevância da suspeita, a pessoa será dirigida para a
sala de isolamento que é a sala designada por “Direção Pedagógica”, mas que atualmente
funciona como sala de reuniões e de aula individual. Neste caso de relevância de suspeita, a sala
deve ser imediatamente evacuada, transformando-se em sala de isolamento;
5.3. Qualquer colaborador (docente ou não docente) ou aluno com sintomas de COVID-19 e
ligação epidemiológica, ou que identifique um colaborador no Conservatório com critérios
compatíveis com a definição do caso suspeito, informa o Coordenador do Plano e dirige-se para
a área de isolamento, definida no presente Plano de Contingência;
5.4.O trabalhador/aluno deve dirigir-se para a área de isolamento e o Coordenador do Plano
deve contactar o SNS24 (808242424) com o telefone na sala de isolamento, facultando os dados
das pessoas que integram o(s) grupo(s) a que pertence a pessoa com suspeita de infeção (nome,
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data de nascimento e contacto telefónico), de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde
pública e seguindo a partir daí as instruções que forem dadas pela Autoridade de Saúde.
Tratando-se de aluno, é imediatamente avisado o encarregado de educação;
5.5. Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas exceto
se a pessoa em isolamento for aluno menor. Nesse caso este estará acompanhado por um adulto
especialmente protegido e formado (líder intermédio – ver ponto 1 do presente Plano);
5.6. O colaborador/aluno deve usar máscara cirúrgica e higienizar as mãos;
5.7. O profissional de saúde do SNS24 questiona o colaborador/aluno relativamente aos
sintomas e ligações epidemiológicas compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após
avaliação, o SNS24 informa o trabalhador/aluno:
5.7.1. Se o caso suspeito não for validado, este fica encerrado para COVID-19.
5.7.2. Se o caso suspeito for validado:
5.7.2.1 A DGS ativa o INEM e Autoridade de Saúde Regional;
5.7.2.2 O colaborador/aluno deve notificar o coordenador do Plano da
confirmação do caso suspeito;
5.7.2.3 O colaborador/aluno deve permanecer na área de isolamento até à
chegada da equipa do INEM, que assegura o transporte para o hospital;
5.7.2.4.O acesso de outros trabalhadores/alunos à área de isolamento fica
interditado, exceto trabalhadores/professores/líder intermédio que tenham de
prestar assistência a alunos menores;
5.7.2.5.O Conservatório deve colaborar com a Autoridade de Saúde Local para
identificar contactos próximos do doente;
5.7.2.6.O Conservatório deve informar a comunidade educativa da existência
de um caso suspeito validado, a aguardar resultados laboratoriais, mediante
os procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência.
5.7.3. Procedimentos perante um caso suspeito validado – A DGS informa a Autoridade
de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa a Autoridade
Local de Saúde.
5.7.1. Se o caso suspeito não for validado, este fica encerrado para COVID-19.
5.7.2. Se o caso suspeito for validado:
5.7.2.1. A área de “isolamento” deve ficar interditada até á validação
da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de
Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade
de Saúde;
5.7.2.2. O Conservatório, após validação pela Autoridade de Saúde,
deve proceder à limpeza e desinfeção da área de isolamento;
5.7.2.3. O Conservatório deve proceder à limpeza e desinfeção da área
de trabalho do colaborador e/ou sala onde o colaborador/aluno
permaneceram, de acordo com o Plano de Higienização aprovado.
5.8. Procedimento de vigilância de contactos próximos
5.8.1. Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os
casuais);
5.8.2. Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar
diariamente, informar, aconselhar e referenciar, se necessário);
5.8.3. – Estas medidas de vigilância devem manter-se durante os 14 dias
seguintes à confirmação do caso suspeito confirmado;
5.8.4. – Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição,
a situação fica encerrada para COVID-19.
Nota: Para mais informação sobre o ponto 5 (O
que fazer numa situação de suspeição de infeção
por SARS-CoV-2?) ver Anexo I e Anexo II
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6. Os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento (Planta do
edifício)
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7. Ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade educativa
7.1. Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de acompanhamento dos seus
alunos será determinado pela Direção do Conservatório;
7.2. Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao professor titular de
turma/diretor de turma, em articulação com a direção pedagógica e o encarregado de educação,
definir tarefas a desenvolver pelo aluno de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu
percurso escolar;
7.3. Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do seu
serviço, quando não puder ser realizado à distância por meios eletrónicos será determinado pelo
seu superior hierárquico em articulação com a Direção do Conservatório.
8. Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou não
docentes
Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as condições
mínimas para o Conservatório se manter em funcionamento são as seguintes:
8.1. Estarem garantidas as condições de segurança, higienização e alimentação dos alunos;
8.2. Caso não estejam garantidas as condições mínimas de funcionamento, ou assim seja
determinado pela Autoridade de Saúde, as atividades do Conservatório serão suspensas (escola
encerrada);
8.3. Nesta eventualidade, a Direção do Conservatório enviará a toda a comunidade educativa
informação regular sobre o período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar. Esta
comunicação será efetuada por via eletrónica (email) e/ou outros meios de contacto,
nomeadamente telefónico, bem como na página www.cc-amarante.pt;
8.4. A Direção do Conservatório procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para os
alunos de modo a diminuir o impacto do encerramento no seu percurso escolar.
9. Medidas de prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público |
Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020
9.1. Garantir que o atendimento em balcão se faz através de barreiras físicas que limitem a
proximidade entre os colaboradores e os utentes (ex.: colocação de barreira de acrílico que limite
a exposição);
9.2. Considerar a possibilidade de estabelecer, no interior dos estabelecimentos, algumas
barreiras físicas que limitem a proximidade entre os colaboradores e os utentes (ex.: colocação
de “obstáculos” que evitem uma aproximação excessiva entre indivíduos);
9.3. No caso de ser necessário proceder à entrega direta de materiais ou produtos, o responsável
pela entrega deverá evitar, no limite das suas possibilidades, o contacto direto com o utente ou
com quaisquer objetos pessoais do mesmo;
9.4. Rever os protocolos de limpeza e intensificar as rotinas de higienização, incluindo: o
desinfetar pelo menos uma vez por dia, e com recurso a agentes adequados, todas as zonas (ex.:
zonas de atendimento, balcões, gabinetes de atendimento, áreas de espera, teclados do
computador, casas de banho, telefones, corrimãos, puxadores, etc.). o desinfetar todas as horas,
e com recurso a agentes adequados, os equipamentos críticos (tais como locais dispensadores
de senhas, terminais multibancos);
9.5. Colocar solução antisséptica de base alcoólica em locais como os dispensadores de senhas,
e incentivar o seu uso (através, por exemplo, de cartazes);
9.6. Identificar pessoas vulneráveis (por exemplo, idosos com mais de 65 anos e com limitações
físicas ou mentais percetíveis, as grávidas, os acompanhantes de criança de colo com idade igual
ou inferior a 2 anos) e aplicar a legislação referente ao atendimento prioritário. O Conservatório
deve ser proactivo na identificação destes casos, mesmo que as pessoas em questão não peçam
atendimento prioritário. Lembre-se que estas são as pessoas mais afetadas pela COVID-19 e,
como tal, o Conservatório deve ter um papel ativo na sua proteção.
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10. Plano de Higienização | Orientação nº.014/2020 de 21/03/2020
O Conservatório de Música e Dança Maria Amélia Laranjeira deve ter um plano de higienização que tenha
por referência a informação da DGEstE, com a orientação da DGS. Neste plano de higienização deve
constar:
1.
2.
3.
4.
5.

O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas);
Como deve ser limpo/desinfetados (equipamento e instruções do procedimento);
Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado);
Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização);
Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação.

Medidas Gerais
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

O plano de desinfeção deve ser do conhecimento dos profissionais envolvidos e estar afixado
em local visível;
Deve existir um sistema de registo de limpeza e higienização das instalações com identificação
das pessoas responsáveis e a frequência com que é realizada;
Nesta fase a frequência de limpeza deve ser aumentada não bastando cumprir os horários
habituais de limpeza estipulados anteriormente;
Os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e
desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em
condições de segurança, como se proteger durante os procedimentos de limpeza dos espaços e
como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a limpeza e desinfeção;
Toda a comunidade educativa deve preocupar-se em manter a limpeza de rotina nas superfícies,
sobretudo aquelas onde tocam mais frequentemente;
Os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e
desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em
condições de segurança, como se proteger durante a realização do trabalho e como garantir
uma boa ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção;
Para aumentar a capacidade do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção do
edifício escolar e pela gestão dos resíduos, deverá ser acautelada, sempre que possível,
formação por parte do grupo nacional do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e
Resistência ao Antimicrobianos (PPCIRA), bem como das forças armadas, no âmbito das ações
de desinfeção e sensibilização que estão a ocorrer, nomeadamente em matéria de correto uso
de EPI e materiais de limpeza.

Materiais de Limpeza
1.
2.
3.

Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar que:
Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco
das áreas a limpar;
Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único, diferenciados por um código
de cores, para cada uma das áreas de acordo com o nível de risco, a saber:
3.1.
Azul: Bancadas, mesas, cadeiras;
3.2.
Branco – Instrumentos;
3.3.
Verde: Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos;
3.4.
Vermelho: Casas de banho – pano para lavar só o lavatório (amarelo), pano para as
sanitas (vermelho). A parte interior da sanita deve ser lavada com piaçaba e com
detergente de base desinfetante.
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4.

O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma
desinfeção deste equipamento após casa utilização. Atenção: O balde e esfregona das casasde-banho deve ser diferente do utilizado nas outras zonas do Conservatório.

Frequência de limpeza
17

1.
2.
3.
4.

Deve ser efetuada seis vezes ao dia e sempre que necessário;
Nas áreas de restauração/bar esta limpeza rápida deve ser feita quando sai um cliente e entra
outro para a mesa mesma ou ao balcão;
O chão deve ser lavado com água quente e detergente comum, seguindo da desinfeção com
solução de lixívia diluída em água. A frequência de limpeza deve ser de duas por dia, no mínimo;
Instalações sanitárias: lavar preferencialmente com produto que contenha na composição
detergente e desinfetante porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A frequência de
limpeza do chão deve ser, no mínimo, três vezes ao dia, o ideal seis vezes ao dia.

Produtos de limpeza
1.
2.
3.
4.
5.

É necessário ter no estabelecimento as fichas técnicas dos produtos que devem constar do plano
de higienização (em anexo);
Devem ser cumpridas as recomendações do fabricante e as instruções nos rótulos dos produtos;
Os produtos de limpeza devem estar rotulados, fechados e conservados nas suas embalagens
de origem;
Os detergentes a usar são os de uso comum ou doméstico;
Os desinfetantes que usamos são a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo menos 5% de
cloro livre na forma original e álcool a 71%.

Equipamento dos funcionários de limpeza
1.
2.
3.
4.

Bata impermeável;
Máscara;
Luvas resistentes aos desinfetantes;
Usar calçado só para as limpezas.

Limpeza e desinfeção de superfícies de contacto e da área de isolamento onde esteve uma pessoa
suspeita ou confirmada de COVID-19
Na limpeza e desinfeção de superfícies de contacto por suspeito ou doente confirmado, deve seguir as
seguintes indicações:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

A limpeza da área de isolamento só é autorizada mediante validação da descontaminação pela
Autoridade de saúde local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde;
Nas zonas e superfícies de contacto onde esteve uma pessoa suspeita ou confirmada de COVID19, esperar, pelo menos, 20 minutos e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza;
Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de
cloro livre. A lixivia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser de 0,1%, na
proporção de uma parte de lixívia para 49 partes iguais de água (ver anexo I);
Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;
Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixivia nas superfícies;
Deixar atuar a lixivia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos;
De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;
Deixar secar ao ar.
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O que deve ser desinfetado

Como deve ser desinfetado

Produtos a usar

Frequência de Limpeza

Quem limpa
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Zonas de Atendimento
Balcões
Áreas de espera
Corrimãos
Puxadores

Seis vezes/dia:
Sempre que se justificar

Auxiliares de
Limpeza

Início da Manhã
Nos intervalos dos
tempos letivos

Auxiliares de
Limpeza e
Pessoal
Docente

Bioxel

Seis vezes/ dia
Sempre que se justificar

Auxiliares de
Limpeza

Quimxel (Biocidas)
Bionet Plus Sucitesa

Início e final do dia
Sempre que sai um
cliente. Sanitários
sempre que necessário.

Funcionário do
Bar

Duas vezes/dia

Auxiliares de
Limpeza

Pano azul

Descol

Pano azul e pano branco ou
lilás (para os instrumentos)

Descol

Instalações sanitárias

Pano amarelo e vermelho

Bar / Bufete
Balcão, Mesas, chão e
instalações sanitárias do Bar

Pano verde

Chãos e Pavimentos (Geral)

Balde e esfregona

Salas de aula
Teclados do computador
Ratos do Computador
Telefones
Instrumentos Musicais

Bioxel

CONTACTOS ÚTEIS
SNS24 -8082424249
Número de Emergência Médica – 112
ARS Norte – 220411000
Centro de Saúde de Amarante / Linha COVID-19 – 255446632
Serviço Municipal de Proteção Civil – 255420291
Resinorte – Linha Verde – 800210230
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