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1. Enquadramento

Este documento pretende apresentar o plano de contingência para o COVID-l9 da

lnspeção Regional de Educação (lRE), nos termos da Circular lnformativa n.e 57 do

lnstituto da Administração da Saúde, lP-RAM.

Este plano permite que todos os trabalhadores da IRE estejam preparados para

enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma epidemia em estreíta

articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da

comunidade.

O presente documento consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser

aplicadas, oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia

do COVID-L9.

As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada

pessoa dentro da instituição devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução

da epidemia, a fim de assegurar que cada um saiba o que fazer em situação de crise e o

que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros.

O objetivo deste plano de contingência é manter a atividade da IRE face aos possíveis

efeitos da epidemia, nomeadamente o absentismo dos profissionais e respetivas

repercussões nas atividades desenvolvidas e no ambiente familiar e social de toda a

comunidade.

L.t. O que é o Coronavírus - COVID-l9?

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o

COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório,
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podendo ser semelhantes a uma gr¡pe comum ou evoluir para uma doença mais grave,

como pneumon¡a.

1.2. Transmissão da infeção

Considera-se que o COVID-19 pode transm¡t¡r-se:

. por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);

o pelo contacto direto com secreções infeciosas;

o por aerossó¡s em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1

mícron).

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as qua¡s

podem ser inaladas ou pousar na boca, nar¡z ou olhos de pessoas que estão próximas e

ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo

coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz

ou olhos).

1.3. Principais sintomas

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo

o febre

o tosse

o falta de ar (dificuldade respiratória)

. cansaço
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1.4. Período de incubação

O período de incubação (até ao aparec¡mento de sintomas) situa-se entre 2 a t2 dias,

segundo as últimas informações publicadas pelas autoridades de saúde. Como medida

de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 1.4 dias desde

a data da última exposição a caso confirmado. As medidas preventivas no âmbito do

COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias

de tra nsmissão i nd i reta (su perfícies/objetos contam i nados).

2. Plano de contingência

2.1. ldentificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) pode causar na IRE

Nesta fase é previsível que surjam casos de profissionais doentes, com possível

comprometimento da vida da IRE devido ao absentismo daídecorrente. Esse absentismo poderá

afetar diferentes áreas do seu funcionamento.

O plano de contingência permite que a IRE se prepare para lidar com esse disfuncionamento. É

necessário proceder a uma análise das diversas atividades desenvolvidas e identificar todas as

que possam ser consideradas essenciais.

Assim, relativamente aos serviços administrativos, deve privilegiar-se o contacto à distância

(telefone ou e-mail).

Se se verificar absentismo assistentes operacionais, a IRE permanecerá em funcionamento até

que o diretor, em articulação com as devidas autoridades, considere que já não estão

asseguradas as condições de segurança.

No que se refere aos inspetores, docentes em regime de mobilidade e técnico superior, devem

ser privilegiadas atividades através do e-mail ou ferramentas similares, como por exemplo, o

Microsoft Teams.

Os trabalhadores da IRE que tenham regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo

COVID - 19, identificados pela Direção Geral de Saúde (DGS), devem, nos L4 dias subsequentes,

monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes por dia,
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registando os valores e estar atentos a tosse ou dificuldades respiratórias. (ver observações na

páeina 8).

2.2, Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-l9

2.2.1. Higiene pessoal e do ambiente de trabalho

2.2.1.1.. Medidas Gerais:

o afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde e do lnstituto de Administração de

Saúde, lP-RAM;

¡ limpeza e arejamento das instalações, abrindo as janelas, sempre que possível;

. limpeza das mesas e secretárias utilizando soluções alcoólicas com cerca de 70% (60-

80%) de álcool;

o aumento do número de vezes em que são limpas as superfícies de trabalho, maçanetas

das portas, os teclados e ratos de computadores, utilizando soluções alcoólicas com

cerca de 70% (60-80%) de álcool, no mínimo 4 vezes ao dia;

o abertura das janelas durante a limpeza diária dos diferentes espaços;

. colocação de dispositivos com solução antissética de base alcoólica em espaços que não

possibilitem a lavagem das mãos e no espaço de isolamento;

o todas as casas de banho possuem dispositivos de sabonete líquido e toalhetes de papel,

sendo verificado, diariamente, as condições de operacionalidade dos dispositivos,

apenas podendo ser utilizadas por uma pessoa de cada vez, sendo limpas e desinfetadas

3 vezes por dia;

o lavagem regular dos recipientes;

o todos os trabalhadores devem utilizar máscaras e, sempre que a atividade o justifique,

viseiras e luvas descartáveis;

o colocação de máscara, com higienização prévia das mãos e após a remoção;

o durante as pausas para lanche e almoço, as distâncias de segurança de 2 metros entre

tra ba lhadores deve ser assegurada;

o desinfetar todos os espaços e os objetos contidos no mesmo, sempre que haja suspeita

de infeção;

o os colaboradores devem cumprir a auto monitorização diária para avaliação da febre

(medir a temperatura corporal) duas vezes por dia, verificação de tosse ou dificuldade
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em respirar e comunicar qualquer alteração do seu estado de Saúde à entidade patronal

e à Autoridade de Saúde.

2.2.1..2. Medidas específicas nas instalações afetas aos inspetores, docentes em

regime de mobilidade e técnico super¡or:

garantir um raio de 2 metros entre os trabalhadores, não devendo ser dados apertos de

mão ou qualquer tipo de cumprimento com recurso ao toque;

implementar um procedimento de limpeza e desinfeção frequente e sistemática das

instalações, nomeadamente, superfícies de trabalho, maçanetas das portas, corrimões,

interruptores de luz, comandos, teclados e ratos de computadores, no mínimo de 4

vezes ao dia.

2.2.1.3. Medidas específicas nas instalações afetas aos serviços administrativos:

garantir um raio de 2 metros entre os trabalhadores, não devendo ser dados apertos de

mão ou qualquer tipo de cumprimento com recurso ao toque;

implementar um procedimento de limpeza e desinfeção frequente e sistemática das

instalações, nomeadamente, superfícies de trabalho, maçanetas das portas, os teclados

e ratos de computadores, no mínimo de 4 vezes ao dia.

2.2.L.4, Medidas específicas nas instalações afetas ao atendimento:

o atend¡mento fica limitado à presença de uma pessoa no interior das instalações

dos serviços, cumprindo o d¡stanciamento de 2 metros entre pessoas;

prioridade no atendimento às pessoas sujeitas a um dever especial de proteção,

designadamente:

a) maiores de 70 anos;

b) imunodeprimidos e portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações

da autoridade de saúde devam ser considerados de risco, designadamente os

hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença

respiratória crónica e os doentes oncológicos;

c) profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e

socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.
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2.2.2. Medidas de prevenção diária

2.2.2.1. Medidas de higiene e fricção antissética das mãos / Etiqueta respiratória:

. lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante,

pelo menos, 20 segundos, cobrindo todas as superfícies das mâos até aos cotovelos

(conforme cartaz afixado em cada casa de banho);

. reforçar a lavagem das mãos à entrada e saída, antes e depois das refeições, após

o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas, durante pelo menos

20 segundos;

. a fricção com solução antissética de base alcoólica é uma alternativa à lavagem

das mãos, mas apenas quando as mãos não estiverem visivelmente sujas;

. usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;

. deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;

. tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;

o evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas

com secreções respiratórias.

2.2.2.2. Medidas de distanciamento social:

. prescindir de cumprimentos por beijos e abraços;

o evitar o contacto com outras pessoas quando se tem algum sintoma de possível

infeção;

o manter, sempre que possível, uma distância de 2 metros entre trabalhadores,

com afetação de trabalhadores a áreas distintas de trabalho;

. não partilhar material (canetas, lápis, réguas, agrafadores, etc);

. não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres,

etc);

. não partilhar objetos pessoais;
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. elevador - deverá utilizar-se preferencialmente em sentido ascendente (subida)

e apenas por uma pessoa de cada vez (de modo a cumprir o distanciamento

recomendável de 2 metros);

. escadas - deverão ser utilizadas preferencialmente em sentido descendente

(descida);

. sala de refeições - ocupação máxima de 2 pessoas em simultâneo,

salvaguardando-se as respetivas distâncias;

. sala de inquirições - ocupação máxima de 2 pessoas em simultâneo,

salvaguardando-se as respetivas distâncias, na eventualidade de acompanhamento

por representante legal a diligência será transferida, mediante disponibilidade,

para a sala de reuniões;

. sala de reuniões - manter o distanciamento recomendável de 2 metros

2.2.2.3. Utilização de máscaras:

. as máscaras são eficazes apenas quando usadas em conjunto com a lavagem

frequente das mãos;

. como usar a máscara corretamente

a antes de colocar uma máscara lave as mãos com água e sabão;

a certifique-se que as pregas da máscara estão viradas para baixo;

cubra a boca e o nariz com a máscara e verifique se não há espaços entre

orostoeamáscara;

evite tocar na máscara ou na face enquanto estiver a usá-la;

mude de máscara quando esta estiver suja ou húmida;

o antes de retirar a máscara lave bem as mãos;

epois de retirar a máscara higienize novamente as mãos (as máscaras

descartáveis devem ser colocadas imediatamente no lixo).

O

o

o

a
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. dispositivo com solução de limpeza das mãos à base de álcool;

. máscara e luvas;

. lenços de papel;

r termómetro;

. garrafa de água;

. saco de lixo.

3. Medidas de isolamento

3.1.Suspeita de possível infeção pelo novo coronavírus SARS-COV-2 - no domicílio do

trabalhador

Os trabalhadores que manifestem febre ou outra sintomatologia associada à COVID-

19 suspeitando uma possível infeção pelo novo coronavírus SARS-COV-2, não se

devem deslocar para o serviço, a fim de evitar o contágio de outras pessoas. Em

caso de dúvida, deverá ser contactada a Linha SRS 24 Madeira -8OO24242O e o

diretor da IRE que, por sua vez, entrará em contacto, caso necessário, com a

Autoridade de Saúde.

3.2.Suspeita de possível infeção pelo novo coronavírus SARS-COV-2 - no local de trabalho

a a IRE irá dispor de uma sala de isolamento - atual sala de reuniões (Piso 0);

face à suspeita de um eventual caso de infeção por SARS-CoV-2 o trabalhador

deverá dirigir-se de forma autónoma para esse espaço de confinamento e executar

as orientações aí existentes procurando, desse modo, salvaguardar a exposição e

possível infeção de outros trabalhadores;

na sala de reuniões está um Kit constituído pelo seguinte equipamento

a

a

a
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4. Caso suspeito

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), define-se

como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção respiratória aguda

(febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos.

4.1 Procedimentos em caso suspeito

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e

sintomas de COVID-19 informa o colega João Estanqueiro ou Graça Marques

(preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na lRE, dirige-se para a sala de

"isolamento", definida no plano de contingência. Já na sala de "isolamento" contacta a linha

SRS 24 Madeira (800 24 242O).

Nas situações necessárias, o colega que se encontre mais próximo do caso suspeito

acompanha-o até à sala de "isolamento". Quem acompanhar o colega com sintomas, deve

usar máscara e luvas descartáveis e cumprir as precauções básicas de controlo de infeção,

quanto à higiene das mãos.

O acesso dos outros à área de isolamento fica interdita, salvo para a prestação de assistência

inadiável.

O profissional de saúde do SRS 24 Madeira questiona o doente quanto a sinais e sintomas e

ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.

Após avaliação, o SRS 24 Madeira informa o seguinte

- se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados

à situação clínica;

- se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SRS 24 Madeira contacta a Autoridade

de Saúde Regional para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá

ser

A. Caso suspeito não validado: o trabalhador informa a sua chefia direta e este fíca

encerrado para COVID-I-9. A Autoridade de Saúde Regional define os procedimentos

habituais e adequados à situação clínica do trabalhador.
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B. Caso suspe¡to validado: Equipa do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM (SRPC-

lP-RAM) transporta o trabalhador para o Hospital Nélio Mendonça, iniciando-se a

investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A Chefia direta do trabalhador

informa de imediato o diretor da IRE sobre a existência do caso suspeito validado.

O diretor da IRE procede às diligências para vedar o acesso à "área de isolamento" e

colabora com a Autoridade de Saúde na identificação de contactos próximos do

trabalhador, informando todos os outros trabalhadores dos procedimentos.

O caso suspeito validado pode ser:

-caso não confirmado - a Autoridade de Saúde informa o diretor da IRE dos

resultados laboratoriais negativos. Processo encerrado para COVID-19;

-caso confirmado - a Autoridade de Saúde informa o diretor da IRE dos resultados

laboratoriais positivos e procede à gestão dos contactos, iniciando-se os seguintes

procedimentos:

o limpeza e desinfeção da "área de isolamento";

. a Autoridade de Saúde levanta a interdição do espaço após a

descontaminação;

o a Autoridade de Saúde Regional informa a DGS.

5. Procedimentos perante um caso suspe¡to validado

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez

informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados

dos testes laboratoriais.

5.1. Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-L9, sendo

aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são

desativadas as medidas do plano de contingência.

5.2. Se o caso for confirmado: a sala de "isolamento" deve ficar interditada até à

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local.

Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.
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lncumbe à IRE (na situação de caso confirmado):

- providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de "isolamento";

- reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de

estarem contaminadas;

- dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);

- armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco

biológico.

6. Procedimento de vigilância de contactos próximos

Considera-se "contacto próximo" quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou

pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. O contacto próximo com

caso confirmado de COVID-19 pode ser de "alto risco de exposição" e de "baixo risco de

exposição".

6.1. "Alto risco de exposição"

- quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do

caso;

- quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o

mesmo;

- quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração,

sangue, gotículas respiratórias.

Quando se verifiquem as situações acima referenciadas, que consubstanciam "alto

risco de exposição", os procedimentos a seguir serão:
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monitorização ativa pela Autoridade de Saúde durante L4 dias desde a última

exposição;

auto monitorização diária dos sintomas de COVID - 19, incluindo febre, tosse

ou dificuldade de respirar;

restrição dos contactos sociais ao indispensável;

restrições relativamente a viagens (evitar);

disponibilização para estar contactável para efeitos de monitorização ativa

durante os 14 dias desde a última exposição.

6.2. "Baixo risco de exposição" (casuall:

- quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro);

- quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas

de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta

respiratória; higiene das mãos).

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14

dias desde a data da última exposição a caso confirmado.

Contactos úteis

Linha SRS 24 Madeira - 808242424

N.q de telemóveldo diretor- 964006567

N.e de telemóvel do diretor de seruiços- 965011650

N.q de telemóvel do chefe de divisão - 965447428

Telefone da IRE- 291L455L0 E-mail da IRE-ire@madeira.gov.pt

Endereço do sítio na internet da IRE - https://www.madeira.gov.pt/ire

a

a

a

a
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Observações

Juntam-se os seguintes documentos:

Anexo n.e I - Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19

Anexo n.e ll - Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores

assintomáticos)de um caso confirmado de COVID-19 (trabalhador)
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Anexo ll
Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos)

de um Caso Confirrnado de COVID-19 (trabalhador)

Procedimentos de'Câso suspeito"

Sim

. Auto monitorização diária
dos sintomas da COV|D,I9,
incluindo febre, tosse ou
dificuldade em respira¡

. Acompanhamentoda
s¡tuação pelo médico
do trabalho.

Baixo rìsco de exposiçáo

lìpo de exposição

Tr-aba I hador assintomát¡co

Tem sintomas de (0VlD-191

Náo

Alto risco de exposiçåo

Situaçâo encerrada para COVID-l 9

. Mon¡torizaçáo ativa pela Autoridade
de 5aúde Concelhia durante 1 4 dias desde
a última exposiçäo;

. Auto monitorizaçåo diária dos sintornas
da COVID-] 9, incluindo febre. tosse ou
diñculdade em respirar;

. Restringirocontacto social ao
indispensável;

. Evitar viaja¡

. Estar contactável para monitorizaçáo
ativa durante os I 4 dias desde a última
exposiçáo.
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Anexo I

Fluxograma de situaçâo deTrabalhador com sintomas de coVlD-19 numa empresa

Cheña direta contacta o empregador, alerra
p.lra a siÌuação e âssegura a assistência

necessárie ao Trabalhador

Empregador informa o rnédico do
trabalho d¿ situação clínica do

Trabalhador

SR524 define os procedirnentos
adequados à situação clínica do

Trabal hador

SR524 adota o procedimento de
acordo com a situaçáo clÍnica

Processo encerrado
para COVID l9

Irabalhador irrforma o
empregador

Caso Suspeito Nåo Validado

Côso nåo Suspeilo

Autoridade de Saúde
Concelhia informa o

empregador dos
resultados

laboratoriais
negativos

Caso

Náo Conñrmado

Trabalhador com sintomas

Trabalhador contacta
5R524 (800 24 24

SRS24 questiona o Trabalhador

SR524 (ontà(ta Autoridade
de Saúde Rerlional

Equipa do SRPC, lP-RAli4

tra nspona Trabalhador para
Hosp¡tâl Nélio Mendonça

Colheita de arnostras
biológicas no Hospital

Trabalhador informa cheña direta da situaçåo e clìrige
se para a área de"isolamento"

Autor¡dade de Saúde
Concelhia:

informa o empregador
dos resultados

laboratoriais positivos
procede à geståo

de contactos

Caso Suspeito Validado

i¡rforma DGS

Autoridade de Saúde Regional

Empregador providencia a limpeza e
desinfeçåo da área de "isolamento"

informa o ernpregador do caso

Cheña clireta do Trabalhador

validado

Autoridade de Saúde Concelhia infornra
a Autoridade de 5aúde Regional

das medidas implenrentadas

Autoridade de Saúde Concelhia levanta
interdiçáo após descont.rminaçáo

O empregador:
- Veda acesso à área de

"isolamento"
- (olabora com a Autoridade de
Saúcle Concelhia na iclentiñcaçáo

de contatos proximos do
trabalhador

- lnforma os trabalhadores dos
procedimentos

- lnfor¡na o médico do
trabalho

m

para COVID-19
Processo encerrado
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