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PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DRAE PARA A COVID-19 

 

ENQUADRAMENTO 

O presente plano visa prevenir o risco de infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2, agente cau-

sador da COVID-19, preparando a DRAE para fazer face a possíveis casos de doença, mini-

mizando a sua transmissão entre os seus colaboradores, tendo sido preparado com base nas 

orientações das entidades nacionais e regionais de saúde. 

 

PREVENÇÃO 

- Acompanhamento das orientações transmitidas pelo IASAUDE em iasaude.pt; 

- Divulgação de medidas preventivas (higienização das mãos, etiqueta respiratória, colocação 

de máscara, procedimentos de conduta social); 

- Disponibilização nas instalações da DRAE de soluções antisséticas de base alcoólica; 

- Aquisição de máscaras, termómetros e luvas; 

- Reforço da higienização dos WC, de superfícies mais manuseadas (maçanetas de portas, 

corrimãos, botões do elevador) e das áreas comuns; 

- Preparação de instalações adequadas para servirem de área de isolamento; 

- O registo do controlo biométrico de assiduidade deixa de ser temporariamente feito através 

do reconhecimento de impressão digital; 

- Proibição da utilização do elevador por mais de uma pessoa em simultâneo; 

- Proibição de circulação sem máscara nos espaços comuns da DRAE. 

 

PROCEDIMENTOS E SINTOMAS 

Transmissão da infeção 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 mícrons);  

- Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  
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Em função da fase pandémica da doença, poderão ser consideradas outras formas de trans-

missão da infeção, aconselhando-se a consulta atualizada em iasaude.pt e ecdc.europa.eu. 

 

Procedimentos num caso suspeito 

A definição de caso suspeito, critérios clínicos e epidemiológicos, sintomas, tempo de incuba-

ção e formas de manifestação do Coronavírus – COVID-19, por serem passíveis de ser altera-

dos em função da fase pandémica da doença e na sequência das recomendações das autori-

dades de saúde, deverão ser acompanhados em iasaude.pt e em ecdc.europa.eu. 

Quando se verifiquem sintomas de COVID-19, ligação epidemiológica ou a identificação de 

alguém com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito: 

- O doente suspeito deverá dirigir-se para a área de isolamento (4.º andar); 

- Deverá informar por via telefónica o superior hierárquico e o Secretariado da Diretora Regi-

onal; 

- O doente suspeito, já na área de isolamento, contactará a linha SRS 24 Madeira (800 24 24 20) 

e seguirá as indicações que lhe forem dadas. 

 

É expressamente interdito o acesso à área de isolamento até à sua descontaminação, de acordo 

com as instruções da autoridade de saúde. 

 

Procedimentos de vigilância de contactos próximos  

Considera-se “contacto próximo” alguém que não apresenta sintomas no momento, mas que 

teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição 

do contacto próximo determinará o tipo de vigilância: 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

- “Alto risco de exposição” é definido como alguém do mesmo posto de trabalho (gabinete, 

zona até 2 metros) do doente ou que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve 

com este em espaço fechado ou ainda que partilhou com o Caso Confirmado loiça ou outros 
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objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias; 

- “Baixo risco de exposição” é definido como alguém que teve contacto esporádico com o Caso 

Confirmado (ex. Em movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/se-

creções respiratórias através de conversa face-a-face inferior a 15 minutos, tosse ou espirro) 

ou que prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de pre-

venção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

A vigilância de contactos próximos com “alto risco de exposição” implica:  

- Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 dias desde a última expo-

sição;  

- Não se deslocar às instalações/ local de trabalho nesses 14 dias;  

- Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 

em respirar. 

 

A vigilância de contactos próximos com “baixo risco de exposição” implica:  

- Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 

em respirar;  

- Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica en-

cerrada para efeitos de prevenção e combate ao COVID-19. 

 

PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DA 

DRAE 

Em caso de doença de colaboradores, prevenção de contágio após verificação de caso sus-

peito, suspensão de transportes públicos, encerramento de escolas ou outras situações de 

risco associadas à COVID-19, serão adotadas medidas que permitam garantir o normal fun-

cionamento da DRAE. 


