
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE QUELUZ-BELAS 

PROCEDIMENTOS E PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

PROCEDIMENTOS 

1- Definir sala de isolamento em cada escola e comunicar a todo o pessoal 

docente e não docente; 

2- Aparecimento de um caso suspeito (sintomas) – Aluno ou funcionário 

D/ND; 

3- O caso suspeito vai para a sala de isolamento – Aluno deve ser 

acompanhado por funcionário D/ND; 

4- Funcionário avisa o Coordenador de Estabelecimento; 

5- Coordenador Comunica à Saúde 24 – 808 24 24 24 que avalia o caso 

quanto aos sinais e sintomas apresentados; 

6- O Coordenador Informa a Direção do Agrupamento; 

7- Não é caso suspeito – Saúde 24 define procedimentos adequados; 

8- É caso suspeito – Saúde 24 contacta a Linha de Apoio Médico – LAM – 

que valida a situação; 

9- Caso suspeito validado – DGS ativa INEM e o Instituto Ricardo Jorge;  

10- Coordenador avisa encarregado de educação (se a Saúde 24 não o 

fizer ou se afirmar que é sua competência);  

11- Coordenador confirma à Direção a validação; 

12- Direção avisa Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo - DGESTE 

 

 

 

 

 



PLANO DE CONTINGÊNCIA DO AGRUPAMENTO 

1- A cadeia de comando para o presente Plano de Contingência – PC – é 

composto, em 1ª linha, pela Direção do Agrupamento e pelos 

Coordenadores de Estabelecimento de cada unidade de ensino; 

2- A 2ª linha do presente PC é composto por todos os funcionários de cada 

unidade de ensino, sejam docentes ou não. Neste caso., comunica de 

imediato com a cadeia de comando da respetiva unidade; 

3- Em cada escola deve ser definido o local de isolamento e o WC 

associado; 

4- Todo e qualquer aluno/funcionário em caso de necessidade de uso da 

sala de isolamento, deve utilizar a máscara protetora, devendo esta sala 

ficar sob a vigilância, exterior, de um funcionário, a definir por escola, e de 

acordo com a orientação da Direção ou da Coordenação; 

5- As salas e/ou lugares utilizados pelo isolado, devem ser limpas e 

desinfetadas de imediato; 

6- Em caso de isolamento devem ser aplicados os procedimentos 

constantes acima indicados; 

7- Em todos os intervalos previstos na atividade letiva, as mesas devem 

ser limpas com desinfetante; 

8- Com exceção de alunos e funcionários, a admissão de qualquer 

elemento estranho deve ser limitado ao encarregado de educação, ou 

quem este delegar, e aos profissionais de saúde/emergência; 

9- Todas as atividades, com deslocação ao exterior, ou com elementos 

vindos do exterior, previstas no PAA, ou não, devem ser confirmadas junto 

da Direção para se autorizar a respetiva realização; 

10- Todos os casos não previstos no presente PC, devem ser colocados à 

1ª linha de intervenção, prevista no respetivo ponto 1. 

9 de março de 2020 

A Direção 

 



 


