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PLANO DE CONTINGÊNCIA  

COVID-19 

 
INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a orientação recebida do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Serviço 

Regional de Saúde da RAM (SESARAM), os serviços devem considerar um Plano de 

Contingência no âmbito da prevenção e controlo de infeção pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), assim como a adoção de procedimentos perante o surgimento de sintomas 

num trabalhador ou utente, na Direção Regional de Juventude (DRJ) ou nas 

infraestruturas sob a sua gestão. 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

O Plano de Contingência apresenta os seguintes objetivos: 

a) Reduzir o risco de infeção no posto de trabalho; 

b) Assegurar o funcionamento dos diversos serviços da DRJ; 

c) Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio, uma vez que já foi 

declarada pandemia pela OMS. 

 

O Plano de Contingência foi aprovado pelo Diretor Regional de Juventude em 

17/03/2020. 

 

O Plano de Contingência é ativado pelo Diretor Regional, tendo em atenção a dimensão 

da situação e as medidas a tomar de acordo com os dados disponíveis.  

 

A desativação do Plano de Contingência compete ao Diretor Regional, em coordenação 

com as entidades competentes. 
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PREVENÇÃO  
 

A prevenção inicia-se com a aprovação do presente Plano com os seguintes aspetos a ter 

em consideração: 

a) Acompanhar as orientações transmitidas pelo IA-SAÚDE, IP-RAM; 

b) Divulgar informação relativa ao COVID-19;  

c) Afixar informação oficial em local visível na sede da DRJ e infraestruturas sob a 

sua gestão; 

d) Divulgar medidas preventivas, designadamente higienização das mãos, etiqueta 

respiratória, procedimentos de colocação de máscara cirúrgica e procedimentos 

de conduta social; 

e) Adquirir máscaras, termómetros digitais e outros produtos necessários à 

prevenção e combate à infeção; 

f) Reforçar a higienização dos sanitários (após limpeza regular deverá ser utilizado 

desinfetante) e de superfícies mais manuseadas (maçanetas de portas, 

corrimões, teclado dos computadores, etc.); 

g) Efetuar o registo biométrico de assiduidade, sem a obrigatoriedade do 

reconhecimento da impressão digital;  

h) Preparar instalações adequadas que sirvam de área de isolamento;  

i) Criar uma conta de correio eletrónico para onde serão reportados os casos de 

hipotética infeção ou suspeição. Este endereço deverá ser do conhecimento de 

todos os trabalhadores. Têm acesso a esta conta, para além do Diretor, os 

elementos que constituem o Comando de Operações e a Equipa Operativa. 

  

CARACTERIZAÇÃO DE CASO SUSPEITO 
 

Critérios Clínicos Critérios Epidemiológicos 
ü Infeção respiratória aguda (febre ou 

tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalização. 

ü Histórico de viagens nos 14 dias 

antes do início dos sintomas; 

ü Contacto confirmado com 

pessoa infetada. 
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“O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias, desde a 

data da última exposição a caso confirmado”. 

 

 

DEFINIÇÃO E PREPARAÇÃO DA SALA DE “ISOLAMENTO” 
 

O espaço definido como isolamento deverá garantir ventilação natural e 

preferencialmente, paredes laváveis.  

- O espaço deverá dispor de: 

ü Doseador de sabão; 

ü Toalhetes de papel; 

ü Solução antisséptica de base alcoólica (álcool gel); 

ü Cadeira para repouso; 

ü Kit de intervenção. 

 

KIT DE INTERVENÇÃO 
 

- O Kit deverá estar situado na sala de “isolamento”. 

- Deverá conter: 

ü Máscaras cirúrgicas;  

ü Luvas descartáveis;  

ü Termómetro digital; 

ü 1 Garrafa de água. 
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I - COORDENAÇÃO GERAL DO PLANO 

Coordenador Geral do Plano – João Rodrigues (Diretor Regional) 

Comando de Operações – Carla Berenguer 

Equipa Operativa – Wilson Gouveia e Fernanda Viveiros  

CADEIA DE COMANDO 

- O Comando das Operações será liderado pela Carla Berenguer. 

- O Chefe Operativo é Wilson Gouveia, seguido pelos restantes membros da 

equipa operativa, pela ordem atrás referida. 

 

II - CASOS SUSPEITOS NA SEDE DA DRJ 

Como atuar numa situação de trabalhador ou utente com suspeita de infeção 

 

TRABALHADOR 

a) O trabalhador deverá comunicar o mais célere possível à chefia direta; 

b) A chefia direta deverá informar imediatamente o Comando de Operações, que 

por sua vez informará o Chefe Operativo e o Coordenador Geral do Plano; 

c) O Chefe Operativo dirige-se ao trabalhador em causa (com a máscara colocada 

- retirada do Kit de intervenção), entrega-lhe a respetiva máscara e transmite 

as medidas a adotar; 

d) Uma vez na área de isolamento será disponibilizado ao trabalhador o Kit de 

intervenção. O Chefe Operativo efetuará a chamada para a linha de apoio, 

Linha SRS24 (808 24 24 20) – Madeira e aguarda instruções; 

e) O trabalhador deverá permanecer na área de isolamento até à chegada da 

equipa do Serviço Regional de Saúde; 

f) As áreas de isolamento são a sala de reuniões na sede da DRJ e quarto 11 no 

Centro de Juventude do Funchal, as quais ficam interditas a qualquer outra 

pessoa; 

g) Compete ao Comando de Operações informar os restantes trabalhadores da 

existência de caso suspeito; 
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h) Posteriormente o Comando de Operações deve comunicar de forma escrita 

para o endereço eletrónico covid19.drj@madeira.gov.pt.  

 
 

UTENTE 

a) No caso de um utente que se encontre de visita à sede da DRJ ou no Centro de 

Juventude do Funchal e que apresente sinais ou sintomas do COVID-19, o 

trabalhador da DRJ que identificou a situação, informa de imediato o Chefe 

Operativo; 

b) O Chefe Operativo dirige-se ao utente (com a máscara colocada – retirada do 

Kit de intervenção) para entregar-lhe a respetiva máscara, aconselhando-o e 

sensibilizando-o a dirigir-se à sala de isolamento, onde lhe será disponibilizado 

o Kit de intervenção e transmitido quais as medidas a adotar; 

c) Uma vez na área de isolamento o Chefe Operativo efetuará a chamada para a 

linha de apoio, Linha SRS24 (808 24 24 20) – Madeira e aguarda instruções; 

d) O utente deverá permanecer na área de isolamento, até à chegada da equipa 

do Serviço Regional de Saúde; 

e) As áreas de isolamento são a sala de reuniões na sede da DRJ ou no quarto 11 

no Centro de Juventude do Funchal, e ficam interditas a qualquer outra pessoa; 

f) O Chefe Operativo informa o Comando de Operações. Compete ao Comando 

de Operações informar o Coordenador Geral do Plano e os restantes 

trabalhadores, da existência de um caso suspeito. 

g) Posteriormente o Comando de Operações deve comunicar de forma escrita 

para o endereço eletrónico covid19.drj@madeira.gov.pt. 
 

PROCEDIMENTO POSTERIOR À SAÍDA DO TRABALHADOR / UTENTE INFETADO 

a) Deverá proceder-se à limpeza e descontaminação da área de isolamento; 

b) Reforçar a limpeza das superfícies da área; 

c) Proceder à descontaminação nomeadamente de maçanetas das portas, 

corrimões; 

d) Proceder à desinfestação do local de trabalho do trabalhador infetado, 

incluindo materiais e equipamentos utilizados; 
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e) Deverá ser efetuado a reposição de um novo Kit de intervenção; 

f) A DRJ irá determinar a desinfeção do local de trabalho do doente e determinará 

o armazenamento dos resíduos do doente, que devem ser enviados para 

operador licenciado, para gestão de resíduos hospitalares com risco. 

III - DIVULGAÇÃO DO PLANO 
 

a) Divulgação interna do plano, através da afixação de exemplares do Plano de 

Contingência em pontos estratégicos da sede e Centro de Juventude do 

Funchal e realização de reuniões internas, pelos diversos setores da DRJ; 

b) Divulgação aos Diretores de Serviço e Chefes de Divisão de modo a que 

procedam à disseminação do Plano de Contingência, junto de todos os 

colaboradores; 

c) Disponibilização do Plano de Contingência no site da DRJ. 

 

 

IV – ARTICULAÇÃO DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA DRD – DRJ 

Logo que o Comando de Operações seja informado de um caso suspeito na sede da 

DRJ, deverá informar o Comando de Operações da DRD*. Deverá ser adotado o mesmo 

procedimento, em situação inversa. 

 
(*) Enquanto o edifício Ateneu for partilhado como sede destas duas Direções Regionais. 

 

V – AVALIAÇÃO DO PLANO 

O plano será avaliado e reajustado/atualizado, sempre que necessário. 

 

VI – CASOS OMISSOS E/OU ESPECIAIS 

Estes casos, serão analisados especificamente, podendo ser adotados procedimentos 

especiais para a sua resolução, sempre com a superior aprovação do Diretor da DRJ 

(coordenador do plano). 
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