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CONTACTOS DE 
REFERÊNCIA
LINHA DIRETA PARA INFORMAÇÕES
08H00 — 18H00
00351 932 164 662

LINHA EXCLUSIVA PARA REPORTAR
CASOS CONFIRMADOS
18H00 — 08H00
00351 939 444 552

EMAIL
COVID19@CLIP.PT

SNS24
808 24 24 24

EM CASO DE EMERGÊNCIA,  
LIGUE SEMPRE 
112



1 — INTRODUÇÃO
No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), 
e considerando a necessidade de proteger a comunidade, o SLT 
aprovou o presente Plano de Resposta & Contingência no âmbito da 
infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal  
da COVID-19. 

Este plano será revisto e atualizado sempre que se verificar 
necessidade, nomeadamente pela existência de novas recomendações 
da OMS, da Direção-Geral de Saúde (DGS) (http://www.dgs.pt) e 
DGEstE (www.dgeste.mec.pt) ou imposições por parte das autoridades 
competentes. 

Assim, este Plano estabelece, de forma sucinta, as medidas de 
contenção e os procedimentos de atuação em caso de infeção por 
COVID-19, seguindo a Orientação n.º 006/2020, emitida pela DGS, no 
dia 26 

2 — COVID-19 TASK FORCE
O COVID-19 Task Force é o ponto central de contacto no CLIP 
para a comunicação interna de qualquer aspeto inerente ao vírus e 
relacionado com a saúde dos membros da Comunidade. 

Cumpre à Task Force fornecer à comunidade CLIP informação 
precisa e clara sobre o COVID-19, nomeadamente sobre as 
medidas de prevenção que se devem aplicar e procedimentos a 
seguir perante um caso suspeito de infeção por COVID-19.   

A Task Force é composta pelo SLT (Senior Leadership Team) 
presidida pela Mrs. Isabel Morgado, pelas enfermeiras, Mrs. 
Ana Xavier e Ms. Joana Rodrigues, pela secretária da Direção 
Ms. Eduarda Soromenho, pelo responsável pelos Serviços de 
Comunicação, Mr. João Carvalho. Tem também como advisor 
externa a Dra Maria Teresa Monteiro Saraiva da ACeS do 
Porto Ocidental.

A Task Force pode ser contactada pelos seguintes meios:

EMAIL

COVID19@CLIP.PT 
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LINHA PARA INFORMAÇÕES

00351 932 164 662 

LINHA EXCLUSIVA PARA REPORTAR CASOS 

CONFIRMADOS DE INFEÇÃO

00351 939 444 552

3 — SINTOMATOLOGIA E VIAS DE 
TRANSMISSÃO DE COVID-19
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

— Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

— Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

— Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem 
(inferiores a 1 mícron). 

Os sintomas podem incluir: 

— Febre

— Tosse 

— Dificuldade respiratórias

No diagnóstico da infeção são critérios de análise a realização 
de viagens recentes a áreas com transmissão comunitária ativa 
[https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/organizacoes-
internacionais.aspx] do COVID-19 e contacto com casos 
confirmados ou prováveis de infeção por este vírus.  

A avaliação de risco encontra-se em atualização permanente, de 
acordo com a evolução do surto.  

4 — AÇÕES 
— Afixação de cartazes da DGS, OMS e outros;  

— Reforço da comunicação interna e externa, em português, 



inglês e mandarim, através dos vários meios de comunicação 
existentes e da criação de uma página informativa no site https://
www.clip.pt/pt/comunidade/covid19. 

— Reforço das medidas de higiene, alertando para a importância 
de lavar frequentemente as mãos, com água e sabão; do adotar da 
etiqueta respiratória; de não partilhar objetos nem comida; de não 
vir para o colégio se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratórias;  

— Reforço dos procedimentos de limpeza;

— Identificação das áreas de isolamento; 

— Proibição de entrada nas instalações a qualquer pessoa que 
manifeste sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória. 

5 — ÁREA DE ISOLAMENTO
Por forma a impedir e delimitar o contacto direto do indivíduo com 
sintomatologia de COVID-19 com os restantes elementos da 
Comunidade foi criada uma área de isolamento. Esta área está 
equipada com: telefone, cadeira e marquesa, máscara, luvas 
kit com água e alimentos não perecíveis, contentor de resíduos, 
toalhetes de papel e termómetro.  

6 — PROCEDIMENTOS DE ATUAÇÃO 

6.1 — INDIVÍDUOS ASSINTOMÁTICOS
— Lavar frequente e corretamente as mãos, com água e sabão, 
esfregando-as durante pelo menos 20 segundos;  

— Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após 
o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas. Na 
impossibilidade de o fazer, usar uma solução à base de álcool;  

— Usar lenços de papel (de utilização única); depositá-los de 
imediato 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;  

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

— Evitar viagens desnecessárias;  

— Manter uma distância de 2 metros face aos interlocutores;  

— Evitar cumprimentos pessoais através de contacto físico;  

— Evitar reuniões presenciais.  

6.2 — INDIVÍDUOS ASSINTOMÁTICOS 
QUE TENHAM VIAJADO PARA ÁREAS 
COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA 
ATIVA DO COVID-19
Telefonar para a Linha SNS24 (808 24 24 24) no regresso a 
Portugal e seguir recomendações; informar de imediato a Task 
Force. Nos 14 dias seguintes deverá: 

— Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade 
respiratória;  

— Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os 
valores;  

— Verificar se alguma das pessoas com quem convive ou 
contacte de perto desenvolve sintomas (febre, tosse ou dificuldade 
respiratória);  

— Evitar frequentar e/ou permanecer em locais muito 
frequentados e fechados.  

6.3 — INDIVÍDUOS ASSINTOMÁTICOS 
COM  CONTACTO COM CASOS 
CONFIRMADOS
Telefonar para a Linha SNS24 e seguir recomendações; informar de 
imediato a Task Force. Nos 14 dias seguintes deverá: 

— Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade 
respiratória;  



— Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os 
valores;  

— Verificar se alguma das pessoas com quem convive ou 
contacte de perto desenvolve sintomas (febre, tosse ou dificuldade 
respiratória);  

— Evitar frequentar e/ou permanecer em locais muito frequentados 
e fechados. 

Se em isolamento profilático certificado pela Autoridade de Saúde, 
informar o CLIP através da Task Force. 

6.4 — INDIVÍDUOS COM  
SINTOMATOLOGIA DE COVID-19
— Em caso de suspeita de infecção do próprio ou de terceiro, 
todos os membros da comunidade educativa têm o dever de 
contactar imediatamente a Task Force. 

— Ao dirigir-se (ser dirigido no caso de aluno) para a sala de 
isolamento, a pessoa não pode tocar em quaisquer superfícies 
nem interagir com terceiros. 

— Compete à Task Force comunicar imediatamente o caso 
às autoridades de saúde (Linha SNS24 ou o Insituto Nacional 
de Emergência Médica - INEM-112), seguindo as instruções 
recebidas. 

— Tratando-se de aluno, é imediatamente avisado o encarregado 
de educação. 

— Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento 
a todas pessoas exceto se a pessoa em isolamento for aluno 
menor, caso em que estará acompanhado por um adulto 
especialmente protegido e formado. 

— Caso o mecanismo de suspeita seja ativado, compete à 
Task Force informar a comunidade educativa, no caso da sua 
validação. 

— Caso seja confirmado, o colégio desenvolverá as medidas de 
higienização e desinfeção definidas pelas autoridades de saúde 
e procurará definir quais os circuitos e interações da pessoa 
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infetada enquanto no colégio e iniciará um período de vigilância 
ativa dos contactos próximos. Segundo a DGS (orientação 
006/2020 de 26/02/2020): O período de incubação estimado 
da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de precaução, a 
vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias 
desde a data da última exposição ao caso confirmado. 

7 — MEDIDAS DE CONTENÇÃO 
Tendo em conta o nível de risco de transmissão do COVID-19, 
foi determinado cancelar ou adiar atividades consideradas de 
risco, conforme informação prestada à comunidade, até estarem 
reunidas as condições para a realização das mesmas.

Caso a Task Force entenda não estarem reunidas as condições 
necessárias para o funcionamento do colégio, ou seja determinado 
pelas autoridades de saúde, este será encerrado.  

Nesta eventualidade, a SLT (Senior Leadership Team) continuará 
a informar regularmente a comunidade sobre o período de 
encerramento e demais medidas a adoptar. 

O SLT procurará definir formas de acompanhamento dos alunos 
de modo a diminuir o impacto do encerramento.

8 — ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
CONSTANTE NESTE PLANO
Todas as alterações à informação constante deste Plano serão 
comunicadas à comunidade escolar através da página

HTTPS://WWW.CLIP.PT/PT/COMUNIDADE/COVID19

Situações não previstas neste Plano serão avaliadas caso a caso.
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