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Na sequência da publicitação do Despacho n.q 2836-A/2020, de 02.03.2020 e em alinhamento com

aOrientacão n.q 006/2020,de26/02/2020 da Direcão-Geral da Saúde(DGS), em consonância com o

despacho conjunto n.p 32/2O2O da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares

e da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, e com as orientações emanadas pelo lnstituto de

Administração da Saúde, disponÍveis em http://apps.iasaude.pt/novocoronavirus20lg/ , apresenta-se

o Plano de Contingência da Direção Regional de Educação.

1. Enquadramento

1.1. O que é o Coronavírus-COVID-19

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença em animais e no ser

humano. A infeção resultante nos humanos é habitualmente uma infeção respiratória moderada,

podendo assemelhar-se a uma gripe comum, no entanto, pode apresentar-se como uma doença

mais grave, como síndromes respiratórios agudos e pneumonias.

O NOVO CORONAVíRUS, designado SARS-CoV-2, foi identificado como causa de vários casos de

pneumonia que surgiram em dezembro de 2019, na China. Sendo um agente anteriormente

desconhecido, foi identificado pela primeira vez em seres humanos, com uma ligação

epidemiológica a um mercado de animais, na cidade de Wuhan, na China, Sendo conhecida a sua

proveniência animal, a fonte da infeção não foi ainda confirmada.

A doença associada a este novo coronavírus é denominada como COVID-19.

L.2. Principaissintomas

As pessoas infetadas pelo NOVO CORONAVíRUS podem apresentar sinais e sintomas de uma

infeção respiratória aguda, como febre ou tosse ou dificuldade respiratória, Em casos mais severos,

pode levar a uma pneumonia grave, insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros

órgãos e, eventualmente, à morte.

3

Critérios epidemiológicos

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa  nos 14

dias antes do início de sintomas
OU

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-

2/CovlD-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas
OU

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de
saúde onde são tratados doentes com COVID-19

E

Critérios clínicos

lnfeção respiratória
aguda (febre ou tosse
ou dificuldade
respiratórÌa)
requerendo ou não
h ospitalização
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2. Equipa de Acompanhamento

3. Ativação

O Plano de Contingência COVlDlg é ativado pelo Diretor Regional de Educação, mediante

parecer da Equipa de Acompanhamento sendo, a cada momento, ponderada a abrangência

das medidas, face aos dados disponíveis.

O Plano de Contingência é desativado pelo Diretor Regional de Educação, na sequência de

parecer da Equipa de Acompanhamento, tendo por referência as orientações das

Autoridades Regionais de Saúde e visa o restabelecimento da situação e a retoma das

atividades normaís.

A operacionalização do Plano de Contingência é constituída por duas fases:

r Fase 1- Anterior ao registo do 1,e caso de coronavÍrus (COVID-19) na DRE e que inclui as

medidas propostas no ponto 4"Preparação da Resposta"

o Fase 2 - A partir do registo do 1.e caso de coronavírus (COVID-19) na DRE e que inclui as

medidas propostas no ponto 5 "Mobilização da Resposta"

| | Rua D. João, n.s 57, Quinta Olinda . 9054-510 Funchal | | Tê1,: (+351) 291 7OS 860

ED | | www.madelra.gov.pt/dre . dre@edu,madelra.gov.pt | | NIPC:671 000 497
4



tr
Secretana Re6ional
de Educagao, Ciència e Tecnologia
Ílirr:çúo Re6ionll de Erlucnçüo

4. Preparação da resposta

A preparação inclui a elaboração do Plano de Contingência, a sua aprovação e ainda as seguintes

medidas:

a) Acompanhamento das orientações transmitidas pelas Autoridades Nacionais e Regionais da

Saúde;

b) Divulgação de informação relativa ao COVID-19;

c) Divulgação de medidas preventivas (higienização das mãos, etiqueta respiratória,

procedimentos de conduta social incluindo distanciamento social e isolamento);

d) ldentificação dos serviços essenciais ao funcionamento da DRE bem como da necessidade de

equipamentos para assegurar a continuidade da atividade a manutenção de serviços mínimos;

e) ldentificação dos trabalhadores que, pelas suas atividades/tarefas, poderão ter um maior risco

de infeção pelo COVID-19 (por exemplo: atividades de atendimento ao público, doentes de

risco);

f) Reforço e dispersão pelos espaços da DRE de soluções antisséticas de base alcoólica;

g) Preparação de uma sala de isolamento, em conformidade com as orientações do Serviço

Regional de Saúde, garantindo a existência de material de uso clínico como máscara,

termómetro auricular e Equipamento de Proteção lndividual para prestação de auxílio a uma

pessoa que cumpra critérios de caso suspeito;

h) Assegurar que os processos de descontaminação e limpeza da sala de isolamento;

i) ldentificar a necessidade de elaborar comunicação aos serviços descentralizados;

j) Reforço do plano de higienização dos edifícios, instalações e equipamentos, áreas comuns,

superfícies de trabalho, corrimãos, maçanetas das portas; (Ponto 4.2)

k) Divulgação do Plano de Contingência a todos os colaboradores da DRE, (Fluxograma 1)

Monitorizar e avaliar os riscos

Caracterização sumária dos funcionários

. Contacto de referência
r Grupo etário
r Género
r Funções
r Área residência
r Proveniência
r Afixação do folheto da DGS e da etiqueta respiratória nos

expositores da DRE e na parede acima do registo
biométrico, no atendimento e nos serviços
descentralizados da DRE (Anexo 1)

r Afixação das normas de higiene relativas à lavagem das

mãos nas casas de banho
r Publicação no Portal da DRE

[%',,,uu,'"'''"

Divulgação da informação referente a

medidas preventivas e de autoproteção
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Contacto com fornecedores para garantir
que estão preparados para responder a

situações de crise

Definiçâo de normas de disponibilização
de Equipamento de Proteção lndividual

Reforço da higienização e ventilação das

instalações

Adoção de medidas excecionais que
permitam garantir o normal
funcionamento da DRE

Definição de procedimentos a seguir
notificação do l.e caso suspeito de

Coronavírus (COVID-19) na DRE, em
consonância com diretrizes das

Autoridades de Saúde

r Constituição de stocks mínìmos de produtos prioritários
(higienização, EPI)

.Aquisição do material e respetivo armazenamento na sala

de isolamento

r Reforço da limpeza: lixos, maçanetas, ratos e teclados
comuns, corrimões, mesas ou secretárias de utilização
comLrm, telefones... (Ponto 4.2)

r Reforço periódico de toalhetes de papel e sabão.
r Colocação de dispositivos adicionais com solução

desinfetante nas casas de banhos e espaços comuns
r Desinfeção da sala de isolamento
r Sensibilização para abertura e arejamento dos espaços
. Cancelamento do calendário de atividades, com data de

realização prevista entre 11 de março e 30 de abril, e

seguintes caso necessário, que envolvam um n.e

significativo de pessoas.

Suspensão de:
r Restrição do serviço externo dos trabalhadores da DRE ao

estritamente necessário;
r Atividades de representação dos dirigentes em eventos

públicos;
' o Atividades de formação presencial, dando preferência a

formações à distância;
o Realização de métodos de seleção (entrevistas, provas)

que impliquem a presença dos candidatos, no âmbito de
procedimentos concursais,

Ativação do procedimento em caso de suspeita de infeção
(fluxograma 1)
Referenciação ao lASaúde lP RAM

4,L. lsolamento e Gestão do caso suspeito:

A sala de isolamento situa-se no Piso 0 do Edifício Principal, devidamente assinalada.

Perante uma suspeita de infeção pelo COVID-19 é importante colocar o colaborador/utente da DRE

na sala de isolamento, e evitar o contacto direto, através da utilização de Equipamentos de

Proteção lndividual (EPl). (Fluxograma 1)

A área de "isolamento" deve ter ventilação natural e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex, não

deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área deverá estar equipada com:

o Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto, enquanto se aguarda a validação de caso e o

eventual transporte pelo INEM);

. Água;

o Balde de lixo com pedal(com recetáculoforrado com saco de plástico com espessura de 50 ou 70 micra);
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Solução antisséptica de base alcoólica;

Toalhetes de papel;

Máscara(s) cirúrgica(s);

Luvas descartáveis;

Termómetro auricular;

Antipiréticos;

Telefone;

Caneta;

Afixar as normas a adotar; (Tabela 1.)

Disponibilizar um simples questionário, já anteriormente elaborado, sobre possÍveis viagens do

próprio ou de algum familiar ao estrangeiro, bem como sobre os sintomas que manifesta. (Anexo 2)

Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada - a

existente no anexo ao Departamento de Arquivo da DRE -, nomeadamente com doseador de sabão

e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva de quem apresenta sintomas/Caso Suspeito.

A pessoa com suspeita de infeção por COVID-19 deve ter acesso à solução alcoólica para

a desinfeção das mãos após a colocação da máscara, devendo ser orientado para:

a) Manter a máscara cirúrgica sempre bem colocada e ajustada;

b) Evitar mexer na máscara e na face ou tocar nos olhos, boca ou nariz e se o fizer, deve higienizar de
imediato as mãos;

c) Evitartossir para as mãos e aplicar a etiqueta respiratória:tossirou espirar para o antebraço ou manga,
com o antebraço fletido ou usar lenço de papel. Neste caso, deve deitar o lenço para o lixo e higienizar
as mãos de imediato'

d) Manter uma distância mínima superior a 1 metro das outras pessoas;

e) Retirar a máscara apenas quando tiver autorização do profissional de saúde;

f) Retirar a máscara, sempre que esta se encontrar molhada, pegando numa das extremidades, e

descartando para o lixo, higienizando as mãos de seguida e antes de colocar nova máscara;

g) Na eventualidade da necessidade de utilização da instalação sanitária, proceder à substituição da

máscara antes de sair do isolamento;

h) No caso de identificação de caso suspeito, a área entre a sala de isolamento e a instalação sanitária fÌca
interdita a todos os trabalhadores da DRE;

i) Na identificação de um caso suspeito após o isolamento, todos os que tiveram contacto com o caso

deverão manter-se no mesmo espaço até decisão da Autoridade de Saúde.

O responsávelefetua o contacto com a linha SRS24 Madeira (800 242420'), seguindo as orientações

emanadas, Em seguida, a Equipa de Acompanhamento deverá dar instruções para a ativação da

Fase 2 do plano,

[l,,n,,,',,r*''

a

a

a
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4.2. Descontaminação e Gestão de áreas/objetos contaminados

Todas as superfícies devem ser limpas e desinfetadas, duas vezes ao dia e sempre que necessário.

Deve ser reforçada a limpeza e desinfeção de todas as superfícies frequentemente manuseadas.

Recomenda-se a limpeza de:

r Puxadores de portas e janelas, balcões, zonas de espera com atendimento ao público;

r Mesas e computadores, (monitores, teclados, ratos);

r Corrimãos das escadas,

O procedimento de limpeza deve ser efetuado utilizando luvas, nomeadamente na remoção do

lixo. A limpeza das maçanetas e puxadores deve ser realizada tanto no interior do espaço como no

exterior. As instalaçóes sanitárias devem ser limpas de acordo com os procedimentos em vigor para

estas instalações e que englobam a descontaminação destes locais.

Depois do doente abandonar a Sala de lsolamento, a limpeza deve ser feita do seguinte modo:

o Abrir as janelas no local, fechando a porta para promover a ventilação natural;

o Proceder à limpeza de todo o mobiliário existente, nomeadamente cadeira, telefone e

resta ntes su perfícies;

o Substituir o saco do caixote do lixo;

o Proceder à lavagem do chão.

Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte:

o A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, máscara de proteção e bata descartável

impermeável e no final do procedimento devem removê-los, descartá-los e higienizar as mãos;

o O pano de limpeza utilizado destina-se apenas a este procedimento e deverá ser utilizado
apenas uma vez;

. A limpeza pode ser efetuada com detergente, seguido de desinfetante (hipoclorito de sódio

O,L/o ou álcool a 7O%o, para superfícies metálicas);

r Os resíduos devem ser fechados em sacos de plástico, amarrados e levados para

incineração,

5. Mobilização da resposta

A mobilização da resposta deve ser ativada quando for identificado um trabalhador da DRE com

critério de caso suspeito de estar infetado por COVID-19. Contudo, algumas medidas de resposta

podem ser ativadas em conformidade com qualquer orientação das Autoridades de Saúde.

A mobilização da resposta pode incluir, entre outras, as seguintes medidas:

a) Definição dos postos de trabalho que possam ficar temporariamente desativados
(designadamente, os que implicam atendimento ao público) e os respetivos trabalhadores

tP- ll{grOrrr\ìrtoÍrorrrâ
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sejam dispensados de comparecer ao trabalho;

b) lmplementação de trabalho à distância avaliado o risco de contágio e a capacidade de assegurar
postos de trabalho nesse regime;

c) Suspensão de reuniões presenciais, no âmbito dos serviços DRE, devendo ser privilegiada a

reunião à distância, através de meios tecnológicos de informação e comunicação e exploração

das ferramentas colaborativas de trabalho em uso;

d) Comunicação aos trabalhadores dos procedimentos sobre justificações de faltas no caso de

ausência relacionada com o COVID-19;

Reduzir o impacto da epidemia nos colaboradores e serviços descentralizados da DRE

Proceder à

r Sinalização e referenciação de ocorrências

Ativação do plano caso de quarentena
relacionadas com os recursos humanos;

r Monitorização e avaliação periódicas de incidentes
críticos;

r Redefinir procedimentos quando necessário
. Proceder à comunicação dos procedimentos para

assegurar a continuidade, à distância, das atividades,
em conformidade com os artigos n.e 3 e n,s 8 do
Despach o n.s 2836- A/ 2Q2O;

r Recurso à plataforma de comunicação e colaboração
Microsoft Teams e/ou OneDrive disponibilizadas pelo
Governo Regional que permite o trabalho à distância.

Ì . Proceder à articulação com as Autoridades de Saúde

Desinfeção das instalações da DRE

regionais;
o O encerramento DRE será efetuado pelo Delegado de

Saúde, após avaliação epidemiológica da situação;
r Em caso de encerramento parcial, os serviços que

necessitam de ser mantidos serão definidos de acordo
com a situação.

o Proceder à limpeza e desinfeção das instalações.

6. Plano de comunicação

O responsável pelo Plano de Contingência, procederá à elaboração uma lista de todos os contactos

telefónicos, a qual estará disponível na central telefónica da DRE. Dessa lista constarão,

obrigatoriamente, as seguintes entidades:
o Centro de Saúde do concelho;
. Bombeiros;
. Linha SRS24 Madeira.

O Plano será divulgado a todos os serviços da DRE, através da afixação nas instalações, publicação

no Portal da DRE e por correio eletrónico,

[?:r:;::,::r:'"""'

Assegurar que os procedimentos
organizacionais estão implementados para

responder à epidemia

Encerramento das instalações da DRE

(total ou parcial)
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7. Medidas de desconfinamento

No seguimento da publicação da Resolução n.e 326/2020, de L4 de maio, da Presidência do

Governo Regional, que define as medidas de desconfinamento adicionais em resultado da evolução

positiva da RAM à pandemia Covid-L9, com vista à reorganização dos serviços da DRE, nos termos

do n.e 3 e Anexo I à Resolução, informa-se do seguinte:

- Até ao dia 15 de maio de 2020:

. O preenchimento do modelo de mapa de meios com registo de assiduidade (nos mesmos termos

efetuados para os meses de março e abril), para os trabalhadores de cada unidade orgânica (anexo 3);

- A partir de 18 de maio de 2020:

. nos casos em que a presença física seja exequível, sem colocar em crise o cumprimento das

recomendaçôes da autoridade de saúde nessa matéria, deverá privilegiar-se a maior presença física

possível dos trabalhadores no respetivo serviço;

. o pessoal retoma o seu horário normal de trabalho nos mesmos termos que vinha praticando

anteriormente ao período da contingência;

. estão dispensados do regresso ao serviço presencial por motivos de saúde os trabalhadores nas

seguintes situações:

a. casos confirmados pela Autoridade de Saúde (Delegado de Saúde), sendo as ausências

remuneradas de acordo com o regime aplicável ao isolamento profilático;

b. trabalhadores que apresentem declaração médica, sendo as ausências remuneradas de

acordo com o regime aplicável às faltas por doença;

. no caso de serviços encerrados por inatividade das atividades, salvo novas orientações, deverão

os trabalhadores manter-se, na medida da natureza das suas funções, em teletrabalho;

rquando a presença física de todos os trabalhadores no seu habitual local de trabalho tornar
impossível o cumprimento do distanciamento físico recomendado (2m - ver planta de densidades

dos espaços, anexo 4), se esgotem as possibilidades de rentabilização de outros espaços não

utilizados nas instalações, e o teletrabalho seja exequível, ou resulte da aplicação do Plano de

Contingência da DRE, poderá recorrer-se à modalidade de teletrabalho, em regime de presença

alternada e de acordo com o mapa de densidades referido no ponto anterior, com recurso ao

disposto no art.e 29.s do DL10-A/2020, de 13 de março, por proposta do dirigente de cada unidade

orgânica e sujeito a autorização do Sr. Diretor Regional de Educação (anexo 5);

r Estão dispensados do regresso ao trabalho presencial:

- Os trabalhadores que tenham solicitado, ou venham a solicitar no presente, a dispensa

para assistência a filho, prevista no art.s 22 do DL n,s tO-A/2020, de L3 de março, e nos

termos do calendário escolar a vigorar.

t+- l{ügtân i\utonorM
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Poderá neste caso verificar-se as situações abaixo identificadas, devendo para o efeito o dirigente

de cada serviço solicitar ao trabalhador que efetue o requerimento nos termos seguintes:

a) nos casos em que seja possível efetuar teletrabalho, mesmo que na situação de

assistência a filho, e desde que ateste que o outro progenitor não está nem irá exercer

funções em regime de teletrabalho, nem tão pouco, faltar ao serviço para ficar a cuidar do

menor, o trabalhador receberá o seu vencimento base e subsídio de refeição, devendo usar

o modelo de requerimento constante em anexo - requer ficar com filho com teletrabalho
(anexo 6);

b) nos casos em que não seja possível efetuar teletrabalho, o trabalhador receberá, nos

termos do art,s 23.e do DL IO-A/2020, de 13 de março, um subsídio correspondente a dois

terços da sua remuneração base, como vinha ocorrendo até agora, devendo formalizar o

seu requerimento através do modelo constante em anexo - requer ficar com filho sem

teletrabalho (anexo 7);

- Os trabalhadores da DRE cuja situação biopsicossocial condicione o exercício da respetiva

atividade, ficam dispensados do regime presencial, nos termos a acordar com o respetivo dirigente.

- Em todas as ausência identificadas como teletrabalho, deve a decisão de a ele recorrer ser sempre

ponderada e avaliada por cada dirigente, que deve, casa o acaso, justificar a decisão tomada e os

fundamentos em que se baseou, e bem assim, identificar o horário aplicável ao trabalhador que se

encontre nesse regime.

Porfim, estas medidas serão sujeitas a avaliação e/ou reajustamento consoante as necessidades

dos serviços e alteração das disposições legais em vigor na presente data.

lnforma-se que os serviços desconcentrados deverão seguir as determinações constantes na

Resolução n.s 326/2020, de 14 de maio, da Presidência do Governo Regional, e em alinhamento

com o presente plano de contingência, assegurando que serão adotadas as medidas consideradas

adequadas às especificidades físicas de cada espaço.

ED | | www.madeira.gov.pt/dre . dre@edu.madeira.gov,pt | | NIPC: 671000 497
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Anexos
Anexo I

a) Etiqueta Respiratória e Medidas de Proteção Geral

Na atual situação, está indicada a aplicação das precauções básicas de controlo de infeção,

nomeadamente, medidas básicas de higiene, a etiqueta respiratória e a prática de segurança

alimentar, para reduzir a exposição e a transmissão da doença:

r Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias;

r Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta;

o Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20

segundos;

o Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, antes das refeições, após

o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;

o Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;

r Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;

o Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
r Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com

lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos); deitar o lenço de papel no lixo);
r Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

r Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções

respiratórias.

9**,n,-*

LEIA ATET{TAMENTE
O FOLHETO E
SE PRECISAR

Ê ll'{FOÊMi SC8ÊF .jr

SUA RECÊl,iTE vlAGËrv!

t tu 6çrurACïou cot,l
ÂLCUtvtÂ

FESSOA ll"iFËÌADA

PODETü|OS AJUDARI

ig EF- tF- 46* Da9€c

PROTÉJA.sE A 5I E

AOS OUTROS

tÊ'tF

/ ra-r 1. ') tt;.f,

9a ' t.ro' tì({ ablr

frÏl cÍlÍtrcto
(o{ or,rtr5 xlú($

l5ut I rú6ltn 
^lrxt,ÍUrl(OaxnrÀ

: v{rt3 ,o. ôtr

Ët Qear- q]rr! É trF
ta;a . L(a a gÍü on a
óttda e(.r G tôfo

ttrÍdgrraõlqb.t

a !a &âÊ'Ê .i-6 4ã E bila
! Èts.a

T
It

frurrüütrrEü

tã ÍÌr{*{G?rr.t
6l| (e ã l|u . Bbla

f qs rd.1lttsó.
rk6l

ì&I
';l

Fì
lã.dérd@-aÌ,etã

aat ,ün oãrltr t õ
raatk-l Éqr r tq€

oü Èt{s|rr*+&F-'

rs ÊF-- tÍr-- í€t[r !O!ea:

| | Rua D. João, n.e 57, Quinta Olinda . 9054-510 Funchal | | Tel,: (+351) 291 705 860

i-li\l, ;1.; lçgnt'$;

POR FAVOR UGUE

--.ti I tt-,t,..-.
.-:', ). .{ 't'.1,}t: ,i

13 800 71 21 ?0

CEíìt:.:'

€p | | www.madeira.gov.pt/dre . dre@edu.madeira,gov.pt | | NtpC: 671 000 497
72



lp
[%*,n*'" Secretans Regionnl

de Educaçrio, Giència e lbcnologia
DlrDçÕo RcElonsl dll Bducnçôo

b) Cartaz informativo sobre medidas de etiqueta respiratória

Medidas de etiqueta respiratória

Ao T055lR ou ESPIRMR não use as mãos,

elas são um dos principais veículos de

transmissão da doença. Use um LENÇO DE

PAPEL ou o AÍ{TEBRAçO.

DEITE 0 tENç0 A0 LlX0 e LAVE sempre as

mãos a seguir a tossir ou espirrar.

l@ áo& uor DGS !ã

E
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c) Cartaz informativo sobre lavagem das mãos

'o

LAVAGEM DAs MAOS

Duração total do proccdimento:20 segundos

bs
Molhc or mãor
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Anexo 2

19,."*rr,-". llil'lÍ'lu

Qgesdonárlo de Avalhção do Rlsco e Deteção Precoce

Dato:_JJ_

Atcnç!oi
Todas as p€ssoar que derenvolvam um quedro re3piratório agudo de to$e (persi3tentê or, ôtrârramento de
to!s€ habituall o{j Íebre (temperaturâ:380C1ou dispneia,/diíìculdâde Í€spiratóíia dev€m ser id€nÌiflcados corno
calo suspeito d€ COVIO-1g.

Deve ser isolado imedietãmentÊ e atlvada a rerpotta preyista no âmbito do plano de contlngència dâ inrtituição
em que rê encontÉ (Unha 5RS2{ - 8{X} 2tl 24 201.

obrl gsdo pc la Colo bn úo I

J

l-> Rr ú!r ÈÊr.r n. r I gloa.5'15 Fmhôl | ï i35l 291 212 m F r35r 29r 212 30a
Hnril.dh.ffi{ÉrFrd Gudãos-qe-d.|rÉi'.!Rd{ | NFìC 5tt 281 3aO
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D NÃo
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nsrM

n srM

n srM

n srM

_t_J_

Nomr:

Contrto tclaf.: _ Ê-mtlll

DrtedcnacclmaÍfiot JJ N.eCtltlodrúürtG:

Concelho:MoÍldr:

Históíia de úagem ou resldèncla em árrtr com crso3 conflrmedoc da
COV|D.19, nos últlmos 14 dtas.

Contacto com càso confiÍmèdo ou provável de lnfeção por SARS.CoV-2

ou COMD.I9. oos últimos 14 dlas.

Tosre OU Fabrc OU Dlflculdrdr rarplretórb

Trstc pff. COV|D.19. nas últimas 72 hoÍas.

Data do Testei JJ_ Resultado:

ïlpo de tester

fol reallzadoem

Drtr dr lnlclo doc rlntonrlr

oloos crfrulcos

r{tsPosrADADOS gptOtmnlÓcrcos
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Fluxograma 1

Caso suspeito na DRE

srnais e $ntomas ' historia de regÍesso de uma area
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contacto com doente rnfetado

Contactar responsável

ATrVAçÃO

FASE 2

Iontacta 5R524 Madeira
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800 24 24 20
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Modelo de Mapa de Meios com Registo De Assiduidade
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Anexo 3
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Mapa de densidade de trabalhadores por sala - DRE
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Proposta de teletrabalho
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Requerimento - teletrabalho

F$'

Anexo 6

necúo luróruouA DA ITADETRA
GOVERT,IO REGIONAL

figi. Senhor

Diretor Regional .-.

(NOÌÌ'ÍEl.

(CATEGORIA) integrldo{e) no Sisteura CenbalÍzado de GeEtâo de R.ecursos Hurrànos

de Secetaria Regionel de , aÍeto(a) ao mepe de peesoal do(r)

@i;l'J:ïr",ï:'Hff:ïii
Priblicas, conjugado coon os artigos 165.1 e seguinàer do Código do Trabalho, €xpoú e

ÍêqrrÈ(er, reslt€itÕsamerr$, a V- Ex!. o seguinle:

1_E

O(a) requerente Ë {mãe/pai) de usr meÌror c.o'uÌ

anor de idade, {NoME).

aE

O (a) referido menor enco[tra-se a &equentar o estabeledrnsrrto escolãr

3.E

Atrevés do Anexo I da fietoluçâo n.e 326/2020, de 14 de maio. o Gaverno Regwral

dâ l!ÍadÊira determinou o regrÉsso dos tsabalhedorer de adminÈtração püblica ao
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,H$
REGIAO AUTOHOMA tlA trlADElRA

GOVERNO REGIONAL

regime de trabalho presenciaf salvaguardando as rihrações em que o trebalhadcr

neessita! de acmrpanhar os filhos menoÌes de 12 anos, trrnã vÉz que 06

estabeÌecimentos e*<uleres perrrreneceur, nesfa fase, ainda encerradoa.

{!

O outro pÍogsritor do reÍeddo mens! €x€rue atividade profissional e não irá

exeroer frrr4Ëes em regime de üeletrabalho, nerl tâo pouoo. faltar ao:erviço para ficar

a suidar do(a) reÍerido{al muror, stesterdo o ír} ore requererrte. gob co'uprcmirs.o de

hsrEa cue o proEérdtor nio requerer,l nem recebe o encio finsnceiru excetionrJ à

-& 
I- -*-L-l-l--L J- ---!--

5.!

For força do vertido nos dois artÍgos anteriores, o(a) requerente não dispôe de

quecr ÍÍque ct,n o(a) referid44 rïÌe!Ì{x, no perÍodo de encerramsrto do respetivo

estabelecimento esrolãÍ.

6.E

As tarefas qu€ ertiio etribuÍde* e$ reguerante no

{GebinetÊ/ Direçâo Regiural / Instituto)

cç'nsisÈËan gzosso rrodo na

{por exempl,o, elaboraçiiia estudos, plúecÈreÉ e inÍwmações de carâter tÉcnico, que Eão

exeeutadas cwr eutonomia üásúce),
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REGIAO AUTON0MA tlA trlÂDEIRA
GÚVERNO REËIOT.IÁL

Por ouko lado, no (Gabinetei Direçf,o

Regiocrat/Irrstituto) existeur condiçòes té<nicas qu.ep€rmitemqr.re o(a) requerente aoeda

(desde Ere lhe seja conferida tal perarissão e sen prejuizo do recurso a citrtros

mecanisros de kursmlssão elekórrica de dados, cvuro o e-meil), fora das instalaçôes do

reu locel de kabalho is tarefas que lhe sâo ahibuídas-

I
En casa o(ai requererrte poazui todas as ferranentas de trabalho neressárioq ao

exercicio dãs tareiÂs que lhe são atribuídas, designadamenie ccurputador e intemeL

I
I

Em casa o(a) requerente possú eÕesso à intdrì€t é. eÌÌüorr não po'rsu"a o

coartputador neceEsârio ao qercjcio das tarefas que lhe possam :er atribuidas em regime

de teletrabalho, o orgânisro te,rt cwrdi$espara ceder eo requerente o equipurento de

{ue neaessite para trúelher à distância-

Nesbes teruros.

Requet-re, respeitose.urertte, a V. EC que se digrre auüoricãr que, â pírfir

do próxiuro dia 18 dr rraio da ãIill e pelo perÍodo gue durar o enrerraxrEnto do

estabelecimento escola.r do menor, e prestaçËio de babalho pelo(a) raqr,rerentë s,eià

elehrada eur regirne de telebebalho, a partiÍ de c*a I 

-
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Eìbrt I

"ffi"
*urónoun EÀxÃDERÈRE{itno

GOVERHO REGIONÂL

Feile daósiuento,

Erge.hal--. demeio de 201t0

O{A)Arçrnr*e
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to- lloíl&o ,\utorcrnd

Secretaria ReSional
do Educação, Ciôncia e lbcnoìogia
Dir€çúo Roglonll do Educrçôo

Requerimento - teletrabalho

W.

Anexo 7

necrÃo nuroxoMA DA TilADETRA
GOVERNO REGIONAL

Fmi. Sentror

Diretor Regional -..

(NOIì'ÍE),

(CATEGORIAJ integrado(e) no Sisbnra Centralicado de Gestão de Recursos Hunanss

da Sesetaria Regional de , aÍeto(a) eo rnapa de pessoal

do{") (Grbineiei Direçâo Regíonal / Instituto)

v€m, ë81 conÍsmidade co,nr o disposto no a.rügo 133.e e Eeguintes da Lei Geral do

Trabalho ecr Funçôes Priblicas, c.cniugado co'ur o artigo 253.e do Código do Trebalho,

êxpü € r+ÍuËrÈr, respeitosaurent., a V. F*Cil, o seguinte:

t":

O{a) nequererrte d (midpai) de r:rrr menor ÈoÌn 

-

arroB de iAede, _ (NOïr'lE).

L.-

Õ (a) referido ÍrÉlrôr e!ÌcsnlÍâ.-se a Írequentar s ertabel'ecirnsrto escolar

3-:

AtravÉs do .{nexo I da ResoluçËo n.e 326Ëü20, de 14 de maio, o Governo Regional

dâ Ìvhdêire determinsu o reglesso dos babalhadoaes de adgrinÈbaçâo públiea ao
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f?**o*,0*,",
L*gr

Secretaria Regional
de Bducaçào, Ciôncia e frcnologia
Dlroçáo RcElonrl dr Sducoçlo

,ft#.
REGIAO AUTüNOi'IA T}A iIADEIRA

GOVERNÕ RE€IONAI-

regime de babilhs presenciaf silvaguardando as :ituaçôes em qu€ o trabalhads

nerersitil da acmrpuhar os filhos merlornr de 1? anoE, uÍra ver que 0,s

estebelecimefttoe esml,rrer gerrr.anecerç nesta fase, ainde srcerradoa.

{!

Õ oubs progeritor do relerido Erënrr ex€ÍÕe atividade profissionel e nâo iri

sercer frmçôes ect regime de teletrabalho, neuç tio potro, feltar ao rerviço para ficar

a cuidar do(a) reÍerido{a) merror, steaü{Edo o {a} ora rcque!€rÌte- gob conprcmira.o de

hoarrg- que o proErlritor rËo rtgúerglr nerlr E.ebe o apoio finuEêim excerioníl à

femÍlia por motivo de eflcerrgneúio do eaÌabelecinElrto de ensiro,

5.!

For força do vertido nos dols artigos anteriores, o(a| reguetenüe nâo dispõe de

çremfique corrdal reúerido(a) rlenõr, Énqnültoperdurar o mcerrenunto do respetÍvo

estebeh cimÉlrÈo eft oÌaÌ -

6.!

.ds tarefes que estão etribuídas io requerwrte no

{Gebin€te/ Direção Regiural / Instituto)

GffrsistËsr gtosso rnodo na

motir.olreloTualnËo épossivelo requererteexermfirnçües em regime deteletrebalho.
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lÊ
EB.-- Socrctutr Rogional

do Educagão, Giâucia e lbcnologla
Dht!|üo ni$oülüBduqfo

.H.
nesÃo nurófl trüA trÂ IIÂDETRA

ÉO\TERHÜ REGIOFIAL

Nesberterne,

Requerce, reopeinuemerrÇ a V. ÊÉ que se digne euui.derr justiffnedas

er faltes do{a} regueÍ,eÍrte ao serviço pera fica em cart eÈm o rÊieddo ulÊnsrr a

partir áo g6*ino di" 

- 

e pelo periodo q'e &'rar o

g,n:nrurenb do edúelecimerrtc esmlerdor'ederido -^""I I

Fede deedsrenlo,

F:rnüal*. de meia ds 2020

O (A)Eeryer,ente
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