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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 nos Centros de Juventude (CJ) da RAM, infraestruturas sob a 

gestão da Direção Regional de Juventude (DRJ). 

 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença 

manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, quadro 

respiratório agudo com base (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre 

(temperatura ≥ 38,0°C), ou dispneia / dificuldade respiratória. 

 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

➢ Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, 

nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros). 

➢ Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 

com SARS-CoV-2 e, em seguida, com boca, nariz ou olhos. 

 

É de conhecimento geral que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um 

número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados. Por esse motivo, 

medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização do risco de 

transmissão da doença nestes contextos. 

 

Neste documento constam as normas internas de utilização dos CJ, definidas pela DRJ, 

com base nas orientações e recomendações emanadas pelas autoridades sanitárias 

nacionais e regionais, visando a minimização do risco de propagação do novo Coronavírus 
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e da COVID-19, de modo a garantir o bem-estar e a segurança dos colaboradores e 

utentes. 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O Plano de Contingência apresenta os seguintes objetivos: 

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

b) Definir as normas internas de utilização dos CJ; 

c) Assegurar o funcionamento dos CJ em contexto COVID-19; 

d) 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 

25/06/2021. 

 

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. 

 

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

em consideração, bem como informar todos os utentes e funcionários dos Centros de 

Juventude sobre as medidas de prevenção e controlo da doença COVID 19: 

 

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

b) Divulgar informação relativa ao COVID-19;  

c) Afixar informação oficial em local visível nos CJ; 

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

respiratória, procedimentos de colocação de máscara cirúrgica e procedimentos 

de conduta social; 
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e) Adquirir máscaras, termómetros digitais e outros produtos necessários à 

prevenção e combate à infeção; 

f) Reforçar a higienização de todas as áreas dos CJ (após limpeza regular deverá 

ser utilizado desinfetante) e de superfícies mais manuseadas (maçanetas de 

portas, corrimões, teclado dos computadores, etc.); 

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

h) 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. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE JUVENTUDE EM CONTEXTO COVID-19 
 

Está interdita a entrada a pessoas que: 

➢ Tenham estado em contato com alguém infetado nos últimos 14 dias; 

➢ Tenham suspeitas ou sintomas de doença, nomeadamente: tosse, febre, 

dificuldade respiratória, dor de garganta, dores musculares, alterações do paladar 

e/ou olfato;   

 

a) Reservas 

Os Centros de Juventude funcionam até ao limite de 50% da sua capacidade, 

sendo que a aceitação de reservas, de grupo e individuais, será condicionada ao 

número máximo de pessoas e às condições existentes em cada unidade de 

alojamento, de acordo com o seguinte: 

➢ Centro de Juventude do Funchal: Reservas individuais e/ou de grupo até ao 

máximo de 50 pessoas. 

➢ Centro de Juventude da Calheta: Reservas individuais e/ou de grupo até ao 

máximo de 16 pessoas; 

➢ Centro de Juventude do Porto Moniz: Reservas individuais e/ou de grupo até ao 

máximo de 10 pessoas; 

➢ Centro de Juventude de Santana: Reservas individuais e/ou de grupo até ao 

máximo de 26 pessoas. 
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b) Regras de utilização interna 

➢ Os utentes estão obrigados a cumprir com as normas de utilização definidas para 

cada espaço dos Centros de Juventude, designadamente áreas comuns, cozinha, 

quartos e dormitórios, instalações sanitárias e balneários, cujas informações se 

encontram afixadas nas respetivas áreas. 

➢ Nas Receções e áreas comuns dos Centros de Juventude será disponibilizado 

solução antisséptica de base alcoólica para higienização das mãos, bem como 

cartazes e folhetos informativos com orientações da DGS. 

➢ Aquando do check-in, é obrigatório a apresentação do documento de 

identificação (CC/BI/Passaporte) de todos os utentes, para confirmação das 

idades e complemento dos dados no processo de reserva, bem como o 

preenchimento individual do Questionário de Avaliação do Risco e Deteção 

Precoce.  

➢ Aos utentes provenientes de qualquer território exterior à RAM, é obrigatório a 

apresentação de uma das seguintes provas: 

o Resultado negativo do teste PCR realizado até 72 horas em relação à hora 

do check-in; 

o Certificado de vacinação; 

o Comprovativo de recuperado emitido nos últimos 180 dias. 

➢ O representante de cada reserva, individual ou de grupo, assina um termo de 

responsabilidade asseverando o conhecimento das normas internas de 

funcionamento do Centro de Juventude em contexto COVID-19, bem como do 

cumprimento das mesmas. 

➢ A utilização da cozinha é permitida, devendo acautelar-se o respeito pelas regras 

de distanciamento físico entre os utilizadores, evitando concentrações, bem 

como o cumprindo das orientações definidas para essa área e que se encontram 

afixadas. 

➢ Utilizar os quartos e dormitórios só para dormir ou nos momentos de banho, 

respeitando as recomendações definidas no que concerne ao número de utentes 

permitidos por cada tipologia de quarto/dormitório. 
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➢ A utilização dos balneários deve ser feita por turnos/grupos em horários 

diferenciados e com redução de 50% da capacidade. 

➢ É obrigatório o uso de máscara nas áreas comuns e o distanciamento social de 2 

metros entre utentes e/ou funcionários. 

➢ Todos os colaboradores devem utilizar máscara e, sempre que a atividade/tarefa 

o justifique, viseiras e luvas descartáveis. 

➢ Os objetos ou superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas 

(interruptores de luz, maçanetas, varandas, corrimões, telefones, ratos, teclados) 

serão limpos e desinfetados com maior frequência com produtos adequados e 

eficazes no combate à propagação do vírus. 

➢ Só os utentes hospedados/registados no Centro de Juventude podem 

permanecer nas instalações. Não são permitidas visitas. 

➢ Os colaboradores de serviço podem exercer o direito de reserva e recusa de 

admissão no Centro de Juventude, a pessoas que possuam ou aparentem possuir 

sintomas compatíveis com os da COVID-19. 

 

1. Formação dos colaboradores 

Todos os funcionários devem receber informação/formação específica no âmbito da 

prevenção e controlo da infeção do COVID-19: 

➢ Distanciamento social definido pelas autoridades de saúde. 

➢ Evitar cumprimentos que impliquem contacto físico. 

➢ Etiqueta respiratória: 

➢ Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir; 

➢ Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos; 

➢ Deitar o lenço de papel no lixo; 

➢ Lavar as mãos sempre que assoar, espirrar ou tossir. 

➢ Reforçar as medidas de higiene com água e sabão ou com uma solução de base 

alcoólica. 

Os colaboradores devem ainda cumprir a Auto monitorização diária para avaliação da 

febre (medir a temperatura corporal) duas vezes por dia e registar o valor e a hora de 

medição (dentro do legalmente admitido), verificação de tosse ou dificuldade em 

respirar e comunicar qualquer alteração do seu estado de saúde à sua chefia direta. 
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CARACTERIZAÇÃO DE CASO SUSPEITO 
 

Critérios Clínicos Critérios Epidemiológicos 

➢ Infeção respiratória aguda (febre ou 

tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalização. 

➢ Histórico de viagens nos 14 dias 

antes do início dos sintomas; 

➢ Contacto confirmado com 

pessoa infetada. 

“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: 

➢ Toalhetes de papel; 

➢ Solução antisséptica de base alcoólica (álcool gel); 

➢ Cadeira para repouso; 

➢ Kit de intervenção. 

 

KIT DE INTERVENÇÃO 
 

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

- Deverá conter: 

➢ Máscara cirúrgica;  

➢ Luvas descartáveis;  

➢ Termómetro digital; 

➢ Garrafa de água. 
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I - COORDENAÇÃO GERAL DO PLANO 

Coordenador Geral do Plano – João Rodrigues (Diretor Regional) 

Comando de Operações – Fernanda Viveiros 

Equipa Operativa – João Miguel e Pedro Freitas  

CADEIA DE COMANDO 

- O Comando das Operações será liderado pela Fernanda Viveiros. 

- O Chefe Operativo é João Miguel, seguido pelos restantes membros da equipa 

operativa, pela ordem atrás referida. 

 

II – CASOS SUSPEITOS NOS CJ 

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 e dirigir-

se para a sala de isolamento, onde se encontra disponível o kit de intervenção; 

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 comunica com o trabalhador em causa e transmite-lhe as 

medidas a adotar, bem como efetuará a chamada para a linha de apoio, Linha 

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

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

equipa do Serviço Regional de Saúde; 

e) A área de isolamento em cada Centro de Juventude, encontra-se devidamente 

identificada: 

➢ Centro de Juventude do Funchal: quarto nº 27, localizado no piso 1, na 

ala feminina 

➢ Centro de Juventude da Calheta: quarto nº 2, localizado no piso 1 

➢ Centro de Juventude do Porto Moniz: Sala multiusos, localizada na cave 

➢ Centro de Juventude de Santana: quarto nº 20, localizado no piso 1, na 

ala mista 

As áreas identificadas como sala de isolamento, são interditas a qualquer outra pessoa; 
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f) Compete ao Comando de Operações informar os restantes trabalhadores da 

existência de caso suspeito; 

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

para o endereço eletrónico covid19drj@madeira.gov.pt.  

 

UTENTE 

a) No caso de um utente apresentar sinais ou sintomas do COVID-19, este deverá 

avisar a Receção ou o funcionário de serviço que por sua vez comunicará ao 

Chefe Operativo; 

b) O funcionário 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) 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) A área de isolamento está identificada em cada Centro de Juventude e fica 

interdita 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 covid19drj@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; 

mailto:covid19drj@madeira.gov.pt
mailto:covid19drj@madeira.gov.pt
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d) Proceder à desinfestação do local de trabalho do trabalhador infetado, 

incluindo materiais e equipamentos utilizados; 

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 de cada CJ e realização de reuniões 

internas; 

b) Divulgação aos utentes com reservas registadas de modo a que tenham 

conhecimento do Plano de Contingência antes da utilização dos CJ; 

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

 
IV – AVALIAÇÃO DO PLANO 

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

 

V – 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). 

 

 

 

 


